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SAGA senter for fotografi AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling

Rådmannens forslag til vedtak

1. SAGA senter for fotografi AS gis med hjemmel i serveringslovens § 3 serveringsbevilling for 

servering i senterets serveringslokale 1 - kjøkken/stue, serveringslokale 2 - konferansesal, 

serveringslokale 3 - kunstgalleri og uteområde m/veranda, under forutsetning av at 

høringsinstansene ikke har vesentlige merknader.

2. Elisabeth N. Aanes, f. 17.03.1969, godkjennes som styrer. Det forutsettes framlagt dokumentasjon 

på bestått Etablererprøve for serveringsvirksomhet innen 60 dager etter vedtak.

3. Serveringsbevilling gis under forutsetning av at bevillingshaver nøye overholder regelverket som 

gjelder for slik virksomhet, herunder etterkommer eventuelle pålegg fra helsemyndigheter og 

næringsmiddelkontroll.

4. Under forutsetning av at internkontroll blir ivaretatt, jf. alkoholforskriftens § 8, gis SAGA senter for 

fotografi AS med hjemmel i alkohollovens § 1-7 alminnelig skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 

og 3, øl, vin og brennevin.

5. Elisabeth N. Aanes, f. 17.03.1969, godkjennes som styrer. Det gis fritak fra kravet om stedfortreder.  

6. Som skjenkeareal godkjennes serveringslokale 1 - kjøkken/stue, serveringslokale 2 - konferansesal, 

serveringslokale 3 - kunstgalleri og uteområde m/veranda.

7. Skjenking av alkohol, gruppe 1 og 2, under 22 volumprosent, tillates fra kl. 10.00 – 01.00.

Skjenking av alkohol, gruppe 3, med 22 volumprosent eller mer, tillates fra kl. 13.00 – 24.00.

8. Skjenkebevillingen gjelder fra 07.05.14 til og med 31.12.2015.

Vedlegg
1 SAGA senter for fotografi AS - søknad om serverings- og skjenkebevilling
2 Konseptbeskrivelse



3 Mattilsynet - del 2
4 Lensmannens uttalelse - søknad om serverings- og skjenkebevilling
5 Tegning - skjenkeareal inkludert uteområde

Bakgrunn

SAGA senter for fotografi AS søker om serverings- og skjenkebevilling for senterets serveringslokale 1 -
kjøkken/stue, serveringslokale 2 - konferansesal, serveringslokale 3 - kunstgalleri og uteområde 
m/veranda.

Serveringsbevilling:
SAGA senter for fotografi AS søker om serveringsbevilling med Elisabeth N. Aanes som styrer for 
serveringsbevillingen.

Serveringslovens § 3, 1. ledd sier at «den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha 
serveringsbevilling gitt av kommunen». 

2. ledd sier at «Bevilling skal gis dersom kravene i §§ 4 til 6, er oppfylt, og at det ikke foreligger forhold 
som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis 
regning serveringsstedet drives. Den gjelder det serveringssted som er nevnt i bevillingen».

I følge § 4 skal serveringstedet ha en daglig leder som har ansvaret for den daglige drift.  Det er et krav 
om at daglig leder må ha gjennomfør etablererprøven, jf. § 5.

Daglig leder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen og skatte- og 
avgiftslovgivningen, jf. § 6.
Søknaden er sendt Politiet v/lensmannen i Leksvik og Inderøy og Skatt Midt, til uttalelse.

I tilsynsrapport av 23.09.13 skriver Mattilsynet at kjøkkenets utforming ikke er god nok for tillaging av 
varme retter. Kjøkkenet mangler vask beregnet på håndvask.
Ved utarbeidelse av skriftlige rutiner for forberedelse av mat til selskap, ble kjøkkenet godkjent i brev av 
19.03.14. 

Skjenkebevilling:
SAGA senter for fotografi AS søker om alminnelig skjenkebevilling for øl, vin og brennevin i senterets 
serveringslokale 1 - kjøkken/stue, serveringslokale 2 - konferansesal, serveringslokale 3 - kunstgalleri og 
uteområde m/veranda, alle dager.  Elisabeth N. Aanes er oppført som styrer for skjenkebevillingen.

Det søkes det om skjenkebevilling for alkoholholdige drikker gruppe 1 og 2, øl og vin, kl. 10.00 – 01.00 
og for alkohol gruppe 3, brennevin, kl. 13.00 – 24.00.

I følge Alkohollovens § 1-4b, gis bevilling til den for hvis regning virksomheten drives.  
«For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av 
bevillingsmyndigheten.» Når det vil virke urimelig av hensyn skjenkestedets størrelse, kan det gjøres 
unntak fra kravet om stedfortreder jf. § 1-7c, 1. ledd.

Styrer må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den, jf. 
Alkoholforskriftens § 5-1.

Bevilling til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder i inntil 4 år, men med opphør senest 30. 
juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer, jf. § 1-6, 2. ledd.

I følge § 1-7, 2. ledd, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet før søknaden avgjøres.



Søknaden er sendt Politiet v/lensmannen i Leksvik og Inderøy, Enhet helse/rehabilitering/barnevern og
Skatt Midt, til uttalelse.

Alkohollovens § 4-4 sier at «Skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til 24.00. 
Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 08.00 til 01.00».

Bevillingsgebyret utgjør minimum kr. 4.100,- pr. år, jf. alkoholforskriftens kapittel 6.

Vurdering

Forutsatt bestått etablererprøve for styrer, er kravene i § 4, 5 og 6 i serveringsloven oppfylt.  Det 
foreligger ikke politimessige hensyn som er til hinder for at serveringsbevilling gis.  

Kjøkkenet er godkjent av Mattilsynet i brev av 19.03.14. 

I følge alkohollovens § 1-7c, 1. ledd, kan det ved søknader om skjenkebevilling gjøres unntak for kravet 
om stedfortreder når det vil virke urimelig av hensyn til skjenkestedets størrelse. Elisabeth N. Aanes er 
eneeier av firmaet og eneste ansatte.

Alkoholforskriftens § 5-1 er oppfylt da styrer har dokumentert bestått Kunnskapsprøve om 
alkoholloven. 

Det er søkt om skjenketid for øl og vin fra kl. 10.00 – 13.00 og for brennevin fra kl. 13.00 – kl. 24.00. 
Skjenketidene er innenfor alkohollovens rammer. 

Lensmannen har ingen merknader til at serverings- og skjenkebevilling gis og Elisabeth N. Aanes 
godkjennes som styrer for skjenkebevillingen.  

Rådmannen anbefaler søknadene om serveringsbevilling og skjenkebevilling innvilget.  

Konklusjon
Se forslag til vedtak.
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Forklaringtil feltene

Gjelder søknaden skjenkebevilling?
Detmå oppgisved avkryssingom søknaden gjekler Ny bevilling,Endring i
oppgis dato for overdragelsen.

Søknaden gjelder
Detmå oppgtsved avkryssingom søknaden gjelder Ny beviftng, Endring i
oppgis dato for overdragelsen.

Dato for overdragelseav Virksomheten
Oppgi dato for overdragelse av virksomheten.

Serveringsstedet/skjenkestedetsorganisasjonsnummer
Oppgi servenngs-stedets/skjenkestedetsorganisonsnummer. Organisasjonsnummereter det nummer som serverings-stedet eNerdet
selskapet som eier serveringestedet(se pkt 2) har fåft ved registreringav foretaket i Enhetsregisteret i Brønnøyaund.

Tetefonnr.

Faksnummer

Type virksomhet
Det skal krysses av for hvilkentype serveringsstedeller skjenkested søknaden gjelder. Spesifiser under valget for Annet dersom ingen av de
oppgitte kategorier passer.

Type alkoholholdigdrilekesøknaden gjelder
Kryssav for det som passer. Skjenkebevillingkan is for en, flere eller alle typer alkoholholdigdrikk. Det gjøres opp- merksompå at bevillingfor
brennevin bare kan grsdersom det også er gitt bevtling for øl og vin.Bevillingforvinkanbaregisdersomdetogså er gittbevilktg for øl.

Type skjenkebevillingsøknaden gjelder
Kryssavforom søknaden gjelder alminneligskjenkebevillingeNersluttetselskap.Skjemaet gjelder ikke for søknad om ambulerende skjenke-
bevilling.

Skjenkeperiode
Med skjenkeperiode menea hvilke år, måneder, uker, dager eller sesongdet søkes bevillingfor. Det gjøres oppmerksom på at skjenidrigav
brennevin mellom kl 03.00 og 13.00 og skjenkingav øl og vin mellom kl 03.00 og 06.00 er forbudt jf alkoholloven§ 4-4. ~e gjelder imidlerfid
ikke for ovemattingssteder når det gjelder server- ing til ovemattingsgjester.

Forventet omsatt mengde øl i liter pr. år
Angiantattomsetning av akoholholdig drikk i antall literprår.Spesifiseri forholdtilhvaslagsakeholholdig drikk det gjelder. Dette skal gi
grunnlag for beregning av bevelingsgebyrer,jf alkoholloven§ 7-1.

Forventet omsatt mengde sterkøl i liter pr. år
Angi antatt omsetning av alkoholholdigdrNdci antall liter pr år. Spesifiser i forholdtil hva slags alkoholhokligdrikk det gjelder. Dette skal gl
grunnlag for beregning av bevillingsgebyrer,jf alkohoNoven§ 7-1.

Forventet omsatt mengde vin i liter pr. år
Angi antatt omsetning av akoholholdig drkk i antall liter pr ar. Spesifiser i forholdtil hva slags alkoholholdigdrikk det gjelder. Dette skal gi
grunnlag for beregning av bevlfilngsgebyrer,jr alkoholloven§ 7-1.

Forventet omsatt mengde brennevin i liter pr. år
Angi antatt omsetning av alkohokoldig drikk i antall liter pr år. Spesifiseri forholdtil hva slagsalkoholholdigdrikk det gjelder. Dette skal gi
grunntagfor beregning av bevefingsgebyrer,jr alkoholloven§ 7-1.

Er bevillingssøker
Angi hvem som søker om bevilling,dvs hvem som blir bevillingshaverdersom bevillingssøknadeninnvilges. Bevil- lingshaverer den personfor
hvis regningserverings- stedet/skjenkestedet skal drives, med andre ord den som er økonomisk ansvarlig for virksomheten. Dette kan enten
være en fystskeller en jundisk person (selskap/ sammen- slutning).

Har søkeren andre serveringslskjenkebevillinger?
Det skal også op is om bevillingssøkerhar andre serverelgs- eller skjenkebevillinger.Dersom dette er tilfellet,oppgi navn og adresse på server-
ingsstedene/skjenkestedenedette gjelder.

Navn på styrer for serverings-/ skjenkebevillingen
Oppgi navn, adresse, fødselsnummer, telefon og skattekommunetil serveringsstedets/skjenke-stedets styrer. Hvem som er styrer frem- kommer
av serveringsloven§ 4 og akoholloven § 1-7c. Etter serveringsloven§ 4 er styrerden person som har det reeNeansvaret for den dagllge driften
av serverings- stedet/skjenkestedet. Dette vil normaltvære serverings-stedets daglige leder. Ved søknad om skjenkebevilling:Dersom det er en
annen styrer og/eller stedfortrederfor skjenkebevillingenenn for serveringsbevillingenkan dette fylles inn nedenfor i slaemaet.

Fødseisdato
Oppgi styrers fødseldato

Adresse
Oppgl styrers adresse.

Postnummer
Oppgi postnummer.

Poststed
Oppgi poststed

Skattekommune

Navn på stedfortreder
Stedfortreder er den person som er ansvarlig for den daglige driftenav serveringsstedet/skenkestedet ved styrersfraveer.

Fødselsdato

Styrer for skjenkebevillingen
Etter akoholloven § 1-7c er styrerfor skjenkebevilingen den personsom har styringsrettover skjenkingen, herunder ansvar for å føre tilsynmed
utøvelsen av bevelingen. I styrenefravær er det stedfortredersom har dette ansvaret. I de fieste titfellervil styreretter alkohollovenogså være den
person som hardetreelleansvaretforden dagrigedriftenav serveringsstedet/skjenkestedet(dagligleder), slik dette er definert i serveringsloven
§4.Feltene her skal kun fylles ut når styrer og stedfortrederfor skjenkebevillingener andre personer enn de som er oppgittpå forrige side.

bevilling,eller overdragelse av virksomheten.Ved overdragelse skal

bevilling,eller overdragelse av virksomheten.Ved overdragelse skal
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Postnummer
Oppgipostnummer.

Poststed
Oppgipoststed.

Postnummer
Oppgipostnummer.

Poststed
Oppgipaststed.

Har styrer avlagt etablerenorøve for servering?
Oppgiomstyererharavlagtkunnskapsprøve.

I hvilken kommune ble prøven aviagt?
Oppgii hvilkenkommuneprøvebleavlagt.

F.dato./org.nr
Nårserveringsstedetdrivesavenjuridiskperson,skaldetoppgisnavnpåpersonereter selskapersomdirekteellerindirekteeiereller
kontrollererdetforetaketsomdriverserveringsstedet.Allemedvesent§geeierinteresseri foretaketsomdriverserveringsvirksombetenskat
oppgisher.Hvasomansessomvesentligeeierinteresservil avhengeaveiersammensetningenfor øvrig.Eneierandelpåmerenn33,33% vil
alltidvesrevesentlig.Nårdetgjeldersøknaderomserveringsbevilling,skaleier-andelenelitektefelle,samboere§erslektningeri rett opp-
stigendeellernedstigendelinje,samtsøskenmedregnesi vurderingenavornenpersoneierellerkontrollerermerenn 33,33% aveierandelene,
jf servedngs-tovens§ 7. Detteforå unngåenideomgåelseravvarWelskravet.

Er det personer som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier?
Oppginavn, adresse, fødselsnummerpå denIde som formettikkeer oppførtsom eiereogsomlikevel mottar en vesentligdelav
serveringsstedetsavkastning.Detsikteshertilpersonersomharretttilserveringsvkksomhetensavkastning,uansetthvilketgrunnlagdenne
rettenbyggerpå.Deter ikkeavgjørendeomavstningen er utdeltellermottatt.Oppgihvilkenhlknytningvedkommendehartil
serveringsvirksomhetenoghvilkenkommunevedkommendeskattertl.

Navn
oppgi navnpå eier.

Har noen av de personene som er nevnt tidligere i skjemaet vært invotvert i andre virksomheter de siste 10 årene?
Herskaldetangisomdepersonersomeroppgitti skjemaetfortidenellerhdligere(ikketengertilbakeenn10år)er/harvasdinvolvertidriftenav
andrevirksomheter. Med involvertmenesf eksom vedkommende erlhar vært daglig leder, eier, styrelederefierstyremedlemi andre
vkksomheter(ogsåandrevirksomheterennserverings-/skjenkesteder)ellerpåannenmåteharhattansvaretfordriftenavenvirksomhet.

Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten utover de som er nevnt tidligere?
Dettepunktetskalkunfyllesutnårandrepersonerennde somer nevnttkiligerei skjemaetharvesentliginnflytelseovervirksomheten.Dettevilf
eksgjeldeansattelederesomikkeer styrerellereier.

Org.nr/f.dato
Dennetabellengjelderkunvedsøknadomskjenkebevilling.

Navn
Gjelderkunvedsøknadomskjenkebevilling.

Adresse
Gjelderkunvedsøknadomskjenkebevilling.

Skattekommune
Gjelderkun vedsøknadomskjenkebevilling.

Tilknytning til virksomheten
Dennetabellengjelderkunvedsøknadomskjenkebevilling.

Serveringsbevilling
Leggveden bekreftetkopiavstyrersbevispåbeståttetablererprøve.Detskatogsåvedleggesskatteattestfordenforhvisregningvirksomheten
drives,dvsdensomb§rbevillingshaverdersombevillingssøknadeninnvilges(sepkt2). Attestener basertpåblankettRF-1244fastsattav
Skattedirektoratet(1994).Skatteattestutstedesav kommunekassererenogskattefogdenpåforespørsel.Attestengiropplysningeromforfatte
skatte-ogavgiftskravsomikkeer betalt.Attestenskalværeoppdatertoginnhentettidligst3 månederforutforinnsendingavbevillingssøknadtil
kommunen.Skatteattestersomereldreenn3 månedervilikkebliakseptert.

Skjenkebevilling
Leggveden bekreftet kopi avstyrersogstedfortredersbevis på bestått kunnskapsprøveetter alkoholloven.Dette gjelder dog ikke ved søknad
ombevillingforenenkeltbestemtaniedning.Dersomsøknadenkungjelderskjenke-bevitlingmåsøkerenhaserveringsbevillingfrafør.Detmå
derforleggesveden bekreftetkopiavinnvilgelsenavdentidligereserveringsbevilling.Detskalleggesvedtegningeravskjenkestedetsomviser
lokaletsarealerogfunksjoner,dvshvasomer bar,spiseavdeling,dansegulv,sceneosv.Videreskaldetleggesveden konsept-beskrivelsesom
børinneholdeinformasjonomtypeskjenkested(feksrestaurantmedhoved-vektpåmatservering,kafe,diskotekol),målgruppen(ungdom,
voksne,familier,eldreosv),åpningstider,omdetdrivesannenvirksomheti tilknytningtilskjenkestedetogomeventuellunderholdningi lokalet.
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KOSEPTBESKRIVELSE SAGA SENTER FOR FOTOGRAFI AS 
 

SAGA er et kreativt event-senter som inneholder: 

- hotelldel (4 dobbeltrom + 1 familierom),  

- kunstgalleri 

- klasserom/ konferanselokale/ fotostudio 

- stue/ kjøkken.  

 

SAGA er og hovedsete for fotografiske workshoper arrangert av NORDphotography, 

som eies av Elisabeth N Aanes, som og er SAGA’s eier.  

 

SAGA AS har ansvaret for drifting av bygget SAGA og ulike aktiviteter som skjer her.  

 

HOTELLDEL:  

Vi serverer frokost til våre gjester.  

 

Vi ønsker å kunne tilby alkoholservering til besøkende på SAGA.  

 

KUNSTGALLERI: 

SAGA planlegger på lang sikt 4 utstillinger i året. Hver utstilling vil ha en 

åpningsseremoni/ vernisage hvor det servers fingermat og velkomstdrikk (alkoholholdig 

og alkoholfritt).  

 

Kunstgalleriet leies og ut til konserter, teaterforestillinger, foredrag, konferanser ol.  

 

KLASSEROM/ KONFERANSELOKALE/ SERVERINGSLOKALE: 

SAGA’s hvite rom ligger i bakkant av bygget og er på ca. 60 kvm. Dette rommet brukes 

som fotostudio, serveringlokale, kurs og konferanserom.  

 

Ved selskap over 25 personer vil serveringen foregå i det hvite rommet. Det samme 

gjelder mindre selskap der det skal foregå presentasjoner hvor projektor skal benyttes.  

 

STUE/ KJØKKEN: 

SAGA har stue og åpent kjøkken. Selskap på under 25 personer blir ofte servert ved 

kjøkkenbordet.  

 

SAGA er ingen restaurant, men tar imot sluttede selskaper på bestilling, som 

konfirmasjon, bursdagsfeiring, barnedåp ol. SAGA serverer enkle matretter (varme/ 

kalde) som forhåndsbestilles av gjestene. Ved matservering ønskes det å kunne tilby 

alkohol holdig drikke i tillegg til alkoholfri.  

 

SAGA vil ved enkelte anledninger (Inderøyfest, Soddjazz, høytider ol.) ha ”åpent” hus 

hvor gjester utenfra kan komme å få servering. I tillegg til drikke vil vi tilby enkle 

småretter (vaffel, smørbrød, kaker etc). Eksempel på åpent hus kan vœre: romjulskaffe, 

påskequiz aften, midtsommer lunsj ol. 

 





II II
POLITIET

Inderoy kommune
Vennalivegen 37
7670 INDERØY

Deresreferanse "Jrreli,ranse Dato
2014/00159-7 621 07.04.2014

SAGA senter for fotografi AS - søknad om serverings- og skjenkebevilling.

Lensmannens uttalelse:

Lensmannen i Leksvik og Inderoy har ingen bemerkninger til at Saga Senter for fotografi
AS får innvilget serverings- og skjenkebevilling i hht kommunens reglement.

Elisabeth Noreng Aanes f. 17.03.1969 godkjennes som skjenkestvrer.

Lensmannen vil imidlertid bemerke at skjenking av brennevin kun er tillatt til kl. 24.00.

Med hilsen
Leksvik og Inderov or

1‘. rm Berge
Konsulent

Saksbehandler:

Tlf:

Nord- Trøndelag politidistrikt

Lensmanneni Inderoy,
besek:I 'ennalivegen7
Post: Postboks 2620, 7734 STEINKJER
Tlf: 74121000 Faks: 74154343
E-post: post.nord-tronde1ag@pohtiet.no

Org. nr.: 974 753 359
Bankgiro: 4451.06.05184





Arkivsak. Nr.:

2014/470-4

Saksbehandler:

Per Arne Olsen

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Eldres råd 5/14 24.04.2014

Rådet for likestilling av funksjonshemmede 5/14 24.04.2014

Hovedutvalg Folk 26/14 06.05.2014

Veileder for tildeling av helse-, rehabilitering og omsorgstjenester i Inderøy 

kommune

Rådmannens forslag til vedtak

1. Veilederen tas til orientering.
2. Veilederen oppdateres jevnlig av administrasjonen.

Behandling i Eldres råd - 24.04.2014 

Eirin Thorsen Lian fra Bistand og omsorg var tilstede og orienterte om veilederen og svarte på spørsmål.

Forslag fremmet i møtet.
Veilederen tas til orientering.

Eldrerådet ber om en redegjørelse i neste møtet for bruk av trygdeboliger /omsorgsleiligheter, 
eventuelt omdefinering av boligene.

Avstemming
Enstemmig som forslag fremmet i møtet.

Uttalelse i Eldres råd - 24.04.2014

Veilederen tas til orientering.

Eldrerådet ber om en redegjørelse i neste møtet for bruk av trygdeboliger /omsorgsleiligheter, 
eventuelt omdefinering av boligene.



Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 24.04.2014 

Kommentar i møtet: Rådet fikk saken for sent for å sette seg inn i dokumentene.

Avstemming

Enstemmig

Uttalelse i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 24.04.2014

3. Veilederen tas til orientering.
4. Veilederen oppdateres jevnlig av administrasjonen.

Protokolltilførsel:
Rådet fikk saken for sent for å sette seg inn i dokumentene.

Vedlegg

1 Veileder for tildeling av tjenester - forslag

2 Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger - gjeldende

3 Innspill til kriterier for tildeling av kommunale boliger

Bakgrunn

Bistand og omsorg har utarbeidet et felles arbeidsdokument for å bedre oversikten
over hvordan ulike kommunale helse- og omsorgstjenester og rehabiliteringstjenester tildeles i 
kommunen.
Dette er i tråd med bestemmelser i samhandlingsreformen jf. ny helse- og omsorgslovgivning, da en
felles oversikt er spesielt nyttig i arbeidet med ansvarsgrupper, individuell plan, og for koordinatorer i
re-/habiliteringsprosesser. 
Som et forebyggende aspekt er det lettere for ansatte og brukere å orientere seg i 
samhandlingsområdet gjennom denne veilederen.

Veilederen skal også bidra til lik praksis i tjenestetildelingen slik at det legges til rette for mest mulig 
opplevd rettferdig og likeartet behandling ved tildeling av alle typer tilbud innenfor helse- og 
omsorgsområdet.

Veilederen vil også synliggjøre hva brukere av tjenester og våre samarbeidspartnere kan forvente av 
helse-, rehabilitering- og omsorgstjenester, herunder hvilke tilbud, tilbudets innhold og kvalitet.
Det er viktig å presisere at veilederen sin beskrivelse av tilbudenes innhold og kvalitet er 
retningsgivende. 

Vurdering

Veilederen sammenstiller sentrale bestemmelser fra relevant lov- og forskriftsverk og beskriver hvilke 
tilbud Inderøy kommune kan gi. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med helse/rehabilitering og 
legges frem som en felles sak fra helse- og omsorgsavdelingene.
En felles sak fra helse- og omsorgsavdelingene er vesentlig for god administrativ- og praktisk forankring 
i kommunen.



Informasjon om roller og funksjoner i samarbeid om tjenesteproduksjonen oppnås med dette både til 
tjenesteytere/ samarbeidspartnere og brukere.
En felles veileder gir større legitimitet blant tjenesteytere/ samarbeidspartnere. 

Etablerte samarbeids- og kommunikasjonsstrukturer på tvers av tjenesteområder øker mulighet for 
effektiv samhandling og forvaltning av kommunens ressurser.

Veilederen vil også bidra til felles kunnskap på tvers av enheter og avdelinger og være et bidrag for å 
sikre god praksis og kvalitet i tjenestene.

Trygghet og kunnskap om grunnlaget for tjenester øker sjansen for å utvise større fleksibilitet i tildeling
og utforming av tjenestetilbud.

Inderøy kommune er opptatt av fortsatt fokus på utvikling og tilpassing til brukernes og ansattes
behov, i tråd med de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser.

Veilederen er tilpasset kravene i lovteksten. Veilederen må oppdateres fortløpende, i tråd med de til 
enhver tid gjeldende bestemmelser i lov og forskrift og i tråd med faglig skjønn.

Konklusjon

Veilederen tas til orientering og oppdateres jevnlig av administrasjonen.
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1. Innledning
Kommunens oppgave er å motta og behandle henvendelser og søknader, herunder fatte
beslutninger og enkeltvedtak om tildeling av tjenester som omfattes av lov om helse- og
omsorgstjenesten, §§ 3-2, nr. 5 og nr 6, bokstavene a-d, 3-6, 3-7 og 3-8 og § 11-2, jf pasient- og
brukerrettighetsloven §§ 2-1, bokstav a, annet ledd, og 2-8.

Forvaltningen arbeider innenfor rammen av lov og forskrift. Forvaltningen skal sikre innbyggernes 
rettsikkerhet i behandling av saker og tildeling av tjenester. Forvaltningen har et
særlig ansvar for rettsikkerheten til de svakest stilte.
Forvaltningens beslutninger baserer seg på oppdatert kunnskap i rettslige og faglige problemstillinger 
og bruk av faglig skjønn.
Brukeropplevd kvalitet er et viktig element i resultatvurderingene/kvalitetsvurderingene.
Økt fokus på brukerne og brukermedvirkning er viktig for å kunne tilby brukertilpassede tjenester.
Forvaltningen skal arbeide effektivt, og bidra til å sikre at kommunens tjenesteyting skjer på en 
ressursmessig rasjonell måte. Samhandling på tvers av fag- og sektorgrenser er lovgivers
krav for å sikre den enkelte et best mulig tjenestetilbud, også der det kreves bruk av tjenester
som i seg selv ikke er lovpålagt men som etter en helhetsvurdering av brukerens situasjon kan 
vurderes som det. Enkelte lovpålagte tjenester fattes det ikke vedtak om.

Tjenestene skal i nært samarbeid med tjenesteyterne evalueres og dokumenteres løpende for å sikre 
at tjenestene til enhver tid er faglig forsvarlige.
Vedtaksansvarlig er tillagt ansvar for å kontrollere at den løpende tjenesteyting er i samsvar
med de beslutninger / enkeltvedtak som ligger til grunn for den individuelle tjenesteytingen til
den enkelte rettighetsinnehaver (part).
De etiske retningslinjene for Inderøy kommune er grunnleggende for hvordan tjenestetildeling skal 
bli ivaretatt av kommunens ansatte og for kommunens møte med innbyggerne.
For å sikre at endringer i lov og forskrift tas opp i veilederen, vil en oppdatert veileder ligge på 
kommunens hjemmeside.

1.2	Grunnleggende	prinsipp
 All tjenesteyting skal ta utgangspunkt i den enkelte sine ressurser og føre til at brukeren 

opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.

 Inderøy kommune skal tilrettelegge tjenester slik at brukeren kan bo hjemme lengst mulig.

 Inderøy kommune skal ha fleksible, trygge og tilstrekkelige tjenester med stor grad av 
brukermedvirkning.

 Våre tjenesteytere skal bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og 
mestringsevne, likeverd og deltagelse for våre tjenestemottagere.

1.3	Målsetting
 Sikre søker en tverrfaglig, rettferdig og individuell vurdering av alle typer pleie-, 

rehabilitering- og omsorgstjenester.

 Tildele rett hjelp til rett tid på rett sted, i riktig mengde, for å bygge opp om den enkeltes 
egne ressurser og mestringsevne til å møte dagliglivets utfordringer, både i og utenfor 
hjemmet. 

 Brukere skal få bo lengst mulig i egen bolig.

 Utføre tjenester med god kvalitet.

 Utnytte ressursene på en god og effektiv måte. 
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 Tildele tjenester i tråd med BEON-prinsippet; beste effektive omsorgsnivå.

De tjenestene det fattes vedtak på er merket med * i dokumentet.

2. Lovanvendelse

2.1.Forvaltningsloven

§	1.	(lovens	generelle	virkeområde).

Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i 
medhold av lov. Som forvaltningsorgan regnes i denne lov et hvert organ for stat eller
kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak 
eller utferdiger forskrift.

Endret ved lover 27 mai 1977 nr. 40, 12 jan 1995 nr. 4 (ikr. 1 apr 1995).

§	2.	(definisjoner).

I denne lov menes med:
a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt
eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer
(enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter);
b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte
personer;
c) forskrift, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en
ubestemt krets av personer;
d) offentlig tjenestemann, en embetsmann eller annen som er ansatt i statens eller en
kommunes tjeneste;
e) part, person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
f) dokument: en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for
senere lesing, lytting, framføring, overføring eller lignende.
g) skriftlig: også elektronisk melding når informasjonen i denne er tilgjengelig også for
ettertiden;
h) nedtegning, nedskriving og protokollering: også elektronisk nedtegning når dette oppfyller 
hensynene bak nedtegningen i like stor grad som nedtegning på papir.

Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av
offentlig tjenestemann, regnes som enkeltvedtak. Det samme gjelder vedtak om å ilegge offentlig 
tjenestemann ordensstraff eller tilstå ham pensjon. Kongen kan bestemme hva som i
tvilstilfelle skal regnes som enkeltvedtak etter dette ledd, eller at andre saker om offentlige
tjenesteforhold skal regnes som enkeltvedtak.

Som enkeltvedtak regnes også avgjørelser som gjelder avvising av en sak eller bruk av særlige 
tvangsmidler for å få gjennomført et vedtak.
Et forvaltningsorgan likestilles med privat rettssubjekt ved anvendelse av første ledd dersom
organet har samme interesse eller stilling i saken som private parter kan ha.
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Ref; http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10?q=forvaltningsloven*

2.2	Lov	om	pasient- og	brukerrettigheter

Vilkår for	å	få	tjenester

§2-1a

Pasient og bruker har rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og
omsorgstjeneste.

§2-8

De som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan kreve at den kommunale helse- og
omsorgstjeneste treffer vedtak om at det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden.

2.3	Lov	om	helse- og	omsorgstjenester

§	1-1	(Lovens	formål)

1. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt
funksjonsevne.
2. Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd,
likestilling og forebygge sosiale problemer.
3. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
4. Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud.
5. Sikre samhandling og at tjeneste tilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt
sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov.
6. Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges for den enkeltes integritet og verdighet.
7. Bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

§3-1	(Kommunens	overordnede	ansvar	for	helse- og	omsorgstjenester)

Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester.

§	3-2	nr.5																																																																																																																																																																							
Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

§	3-2	første	ledd	nr.6	bokstav	a-d

a. Helsetjenester i hjemmet
b. Personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt.
c. Plass i institusjon, herunder sykehjem.
d. Avlastningstiltak
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§3-6	Omsorgslønn

§3-7	Boliger	til	vanskeligstilte

§3-8	Brukerstyrt	personlig	assistanse

3.	Organisering	av	tjenestene i	Inderøy	kommune

3.1	Enhet bistand	og	omsorg
Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp/praktisk bistand
Brukerstyrt personlig assistanse
Avlastningsopphold for voksne
Korttidsopphold
Langtidsopphold - institusjon
Barnebolig 
Omsorgslønn
Trygghetsalarm
Matombringing
Kommunale boliger
Støttekontakt 
Avlastningsopphold for barn/unge
Arbeidstilbud/ dagtilbud v/ Flyndra
Aktivitetstilbud til hjemmeboende med demens

GO – kroken/Maurtuva
Kreftsykepleie
DMS Inn-Trøndelag
Ø-hjelp døgnopphold
Transporttjeneste for funksjonshemmede

3.2	Enhet	helse	og	rehabilitering
Psykisk helse- tjeneste                                                                                                                                                 
Rus-tjeneste
Dagtilbud
Ergoterapi
Hjelpemidler
Fysioterapi

4.	Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et begrep som har kommet inn i norsk lovgivning de senere år, men
dette rettslige prinsippet er ikke nytt. Det er bl.a. brukermedvirkning det er snakk om når bl.a.
forvaltningsloven har en uttrykkelig bestemmelse om skriftlig forhåndsvarsel før det
eventuelt fattes omgjøringsvedtak til ugunst for en part (forvaltningsloven § 16).
Det samme er det er snakk om når forvaltningsloven § 17 annet ledd krever at forvaltningen
skal forelegge dokumenter, uttalelser m.v. for parten før førstegangsvedtak fattes, hvis disse
opplysningene ikke støtter de krav og påstander som part eller partsrepresentant har kommet
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med ved førstegangs søknad.
Pasientrettighetsloven § 3-1 første og annet ledd har en bestemmelse, som i første rekke
dreier seg om brukermedvirkning i pågående tjenesteforhold, herunder når tjenestetilbud
eventuelt tenkes endret.
Kvalitetsforskriften § 3 første ledd tredje strekpunkt omhandler brukermedvirkning både
under saksbehandlingsprosessen og under det løpende tjenesteforhold. Denne forskriften
gjelder både helse- og omsorgstjenesten.
Brukermedvirkning innebærer ikke krav på å få sine ønsker innfridd. 

Helse- og omsorgstjenesteloven har for øvrig en bestemmelse om brukermedvirkning i § 3-
10. Denne bestemmelsen gjelder først og fremst ved kommunal planlegging m.v, ikke ved
utføring og gjennomføring av det konkrete tjenestetilbud. Tjenestemottakere og potensielle
tjenestemottakeres rett til å bli hørt er imidlertid styrket gjennom denne bestemmelsen.

5.	Vedtak

Det fattes ikke enkeltvedtak for alle tjenester som omfattes av lov og forskrift.

Enkeltvedtak er definert i forvaltningsloven § 2 bokstav b:

"b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte
personer;"

Når den kommunale forvaltning foretar vurdering av om det foreligger behov for (rettskrav)
på helse- og/eller omsorgstjenester som følge av at lovenes vilkårsbestemmelser er oppfylt
skal disse vurderingene ende opp som et enkeltvedtak.
Vurderingen skal ta stilling til om:

1. Vilkårene for å ha rett til tjenester er oppfylt eller ikke
2. Hva som eventuelt skal tildeles av tiltak / tjenester for å dekke det konkrete, individuelle 
behov.

Disse to vurderingene / beslutningene skal ende opp i et enkeltvedtak. Krav til
enkeltvedtak er inntatt i forvaltningsloven §§ 23 til 25. De skal være skriftlig og de skal være
begrunnet. Begrunnelsen (se forvaltningsloven § 25) må inneholde tre elementer:

1. Hjemmelshenvisning: Dette innebærer: a) fullstendig lovhenvisning, b) hvilke
vilkårsbestemmelser som har vært vurdert skal oppgis, og c) det skal oppgis hvilken
bestemmelse som tiltak / tjeneste er omtalt i, i loven. Lovbestemmelsene skal gjengis eller 
forklares.

2. Fakta redegjørelse: De faktiske forhold som vedtaket bygger på skal enten beskrives, eller 
det skal henvises til og legges ved andre dokumenter hvor de faktiske forhold fremgår.

3. Det skal redegjøres for skjønnet som er utvist: De faglige vurderinger som ligger til grunn 
for avgjørelsen skal fremgå.
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Når	det	er	søkt	om	flere	tjenester	/	tiltak:	

Hvis det er søkt om flere typer tjenester / tiltak skal hvert forhold avklares for seg, og det skal 
foreligge et enkeltvedtak for hver av avgjørelsene. Eks: Per Persen har søkt om hjemmesykepleie for 
å få hjelp til å administrere legemidlene sine. I tillegg har han søkt om praktisk bistand i hjemmet
(hjemmehjelp) for å holde rent, og han har også søkt om støttekontakt for å få bistand til å komme ut 
på sosiale aktiviteter. Alle disse tre tjenesten skal forvaltningen konkret ta stilling til.

Underretningen	om	enkeltvedtaket er	det	dokument	som	sendes	til	part	i	saken,	eller

partsrepresentanten, med informasjon om hva vedtaket / vedtakene går ut på. Krav til hva
slags informasjon som skal gis i underretninger er inntatt i forvaltningsloven § 27. Som
minimum skal det opplyses om:

1. Det skal fremgå hva saken omhandler (se forvaltningsloven § 25 første ledd i.f: ".... eller 
den problemstilling vedtaket bygger på". Med dette menes: Det skal oppgis hvem som har 
søkt, når og om hva. Hvis det er en partsrepresentant inne i saken skal det også oppgis.
2. Enkeltvedtaket skal gjengis (se ovenfor).
3. Det skal opplyses om retten til innsyn i sakens dokumenter (herunder retten til å få kopi / 
utskrift av dokumentene).
4. Det skal opplyses om klageadgang.

I tilfeller hvor det er søkt om flere tjenester kan underretningen inneholde informasjon om hvilken 
vurdering og avgjørelse som er tatt for samtlige enkeltvedtaks vedkommende. 

Omgjøringsvedtak

I saker hvor et omgjøringsvedtak er til ugunst for parten, og kan tenkes å være til skade for han eller 
henne, skal det også opplyses om muligheten for å anmode om oppsettende virkning (utsatt 
iverksettelse av omgjøringsvedtaket, før en endelig avgjørelse foreligger i klagesaken), jfr,
forvaltningsloven § 27 tredje ledd og § 42.

I henhold til forvaltningsloven § 27 fjerde ledd er det i noen tilfeller også aktuelt å opplyse
om, men ikke rutinemessig:
a) adgangen til å søke fritt rettsråd,
b) forvaltningsorganenes veiledningsplikt etter § 11 og forskrifter gitt i medhold av den, og
c) adgangen til å få tilkjent sakskostnader etter § 36.

Bestemmelsen i forvaltningsloven § 27 har bl.a. sin bakgrunn i forvaltningens informasjons og
veiledningsplikt etter samme lov § 11.

Når det skal fattes omgjøringsvedtak til ugunst for parten må det alltid først sendes
skriftlig forhåndsvarsel om hva forvaltningen har tenkt å foreta seg (se forvaltningsloven § 16). Part 
eller partsrepresentant skal gis rimelig frist for å kommentere den planlagte endringen (en til to 
ukers frist) før et eventuelt omgjøringsvedtak fattes. 
Bestemmelsen er gitt for å gi part i saken mulighet for å ivareta sine egne interesser og påvirke saken 
(jf det kontradiktoriske prinsipp og øvrige krav om brukermedvirkning i norsk rett). Hvis det ikke er
sendt forhåndsvarsel før det fattes omgjøringsvedtak til ugunst for parten, blir omgjøringsvedtaket 
ugyldig.

Et omgjøringsvedtak til ugunst for parten er når det fattes vedtak om:
1. Opphør av tjenester / tiltak, økonomiske ytelser og det settes ikke inn noe alternativt.

Dette kan det kun fattes vedtak om når vilkårene for tjenester ikke lenger er oppfylt.
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2. Tjenestilbudet reduseres. Dette kan kun skje som følge av at hjelpebehovet er redusert,
selv om vilkår for å ha rettskrav på tjenester fortsatt er oppfylt. Ved stopp i ytelser etter 
lov om sosiale tjenester, skal dette gjøres ved et vedtak om stopp som skal begrunnes.

3. Opphør av tjenester og det settes inn helt andre, alternative tiltak / tjenester. I slike
tilfeller er vilkårene for å motta tjenester fortsatt oppfylt, men forvaltningen er av den
oppfatning at hjelpebehovet må dekkes på en annen måte.

Det er kun når det gjeldende vedtaket (som tenkes endret) inneholder en fakta beskrivelse at
omgjøringsvedtak kan fattes. Hvis fakta beskrivelsen, jfr, forvaltningsloven § 25 annet ledd mangler, 
har man ikke noe sammenligningsgrunnlag som viser at det har oppstått endringer i eller opphør av 
tjenestebehov. I tillegg må det gjeldende vedtaket som tenkes endret ha et konkret forbehold om at 
tjenestetilbudet må påregnes endret ved eventuelt endret hjelpebehov.

Krav	til	enkeltvedtak

Krav til enkelvedtak er stilt i forvaltningsloven (fvl.) kap. V §§ 23 – 25

§	23	stiller	krav	om	at	vedtaket	skal	være	skriftlig.
I forhold til fremmedspråklige, er det nødvendig å oversette vedtak til brukers morsmål.

§	24	stiller	krav	om	at	vedtaket	skal	begrunnes.
Unntaket om at begrunnelsen ikke er nødvendig i de tilfelle vedtaket sammenfaller med partens 
ønsker er ikke anvendelig i helse- og omsorgstjenesten, da det er påregnelig at vedtaket kan bli 
endret.
Hvis et enkeltvedtak ikke er begrunnet, avskjæres muligheten for å fatte fremtidige
omgjøringsvedtak til ugunst for parten.

Et omgjøringsvedtak til ugunst for parten er når det vurderes følgende:
1) redusere tjenestetilbudet, stopp av utbetaling av stønad
2) ikke yte de tjenester som for tiden gis, men sette inn andre, alternative tiltak/tjenester, eller
3) fatte vedtak om at tjenester ikke lenger skal gis. 

§	25	stiller	krav	til	begrunnelsens	innhold.
Begrepet "begrunnelse" er i forvaltningsretten gitt et bredere innhold enn hva en normalt legger i 
begrepet "begrunnelse" (grunnlag/årsak) og skal inneholde følgende:
1) hjemmelshenvisning (vise til bestemmelser i lov/forskrift),
2) beskrivelse av fakta som vedtaket bygger på, og
3) redegjørelse for det faglige skjønn som er utvist.

Fvl.	§	25	første	ledd stiller	krav	om	hjemmelshenvisning.

Dette innebærer:
1) fullstendig lov-/forskriftshenvisning,
2) angivelse av hvilken vilkårsbestemmelse som er vurdert og
3) angivelse av hvilke bestemmelser tiltak/tjeneste er omtalt i.

Som følge av opplysnings- og veiledningsplikten (fvl. § 11) skal det ikke bare henvises til
bestemmelsene, men også sitere dem og/eller forklare hva bestemmelsene går ut på.

Fvl.	§	25	annet	ledd	stiller	krav	om	at	de	fakta	vedtaket	bygger	på	skal	fremgå	av	vedtaket.

Faktum skal bl.a. vise hvorfor søker oppfyller vilkåret for tjenester. Er de faktiske forhold
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beskrevet av parten selv, eller i et dokument som er gjort kjent for parten, kan man i stedet for
å beskrive fakta i vedtaket, velge å henvise til beskrivelsen av fakta i andre dokumenter hvor
dette fremgår. Hvis forvaltningsorganet velger dette alternativet, skal det, sammen med
underretningen til parten, i så fall vedlegges kopi av denne fremstillingen.

Fvl.	§	25	tredje	ledd	stiller	krav	om	at	det	skal	gis	en	redegjørelse	for	det	faglige	skjønn

somer	utvist	(bestemmelsen	bør	tolkes	som	et	krav	i	helse- og	omsorgstjenestesaker).	

De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av skjønnet skal fremgå – det skal fremgå
hvorfor helse- og/eller omsorgstjenesten anser at nettopp de innvilgede tiltak/tjenester vil gi
en faglig forsvarlig oppfyllelse av hjelpebehovet, eller hvorfor forvaltningen mener at vilkår for å 
motta tjenester ikke er oppfylt.

Vilkår	for	å	anvende	tvang.

Legalitetsprinsippet er grunnlovfestet. Legalitetsprinsippet går ut på at ingen kan gripe inn
over for borgerne, mot deres vilje, med mindre man har uttrykkelig hjemmel for dette i lov. I
så fall må lovens vilkår for å anvende tvang, maktbruk, beskyttelsestiltak m.v. være oppfylt.

Bestemmelsene om vilkår for å anvende tvang er i tillegg supplert med andre rettsikkerhetsgarantier 
for den personen tvangen retter seg mot gjennom bestemmelser om kontroll, overprøving og 
klageadgang.

I norsk helse- og omsorgstjeneste har vi følgende hjemler for tvangsbruk:

1. Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven), kapittel 3, gir 
hjemmel for tvangsinnleggelse, tvangsmessig tilbakeholdelse og tvangs behandling av personer 
med psykiske lidelser. Denne loven gjelder kun for spesialisthelsetjenesten - det psykiske 
helsevern. Unntaket er: Kommuneoverlegen har med hjemmel i psykisk helsevernloven hjemmel 
for å fatte vedtak om at lege skal foreta tvungen undersøkelse for å få bragt på det rene om det 
er grunnlag for tvangsinnleggelse i spesialisthelsetjenesten, det psykiske helsevern.

2. Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A gir hjemmel for å fatte vedtak om tvungen 
helsehjelp hvis man er stilt overfor personer over 16 år som mangler samtykkekompetanse, og 
som motsetter seg helsehjelp. Disse bestemmelsene kan kun anvendes for å yte somatisk 
helsehjelp.

3. Smittevernloven gir hjemmel for å fatte tvangsvedtak overfor personer med allmennfarlig
smittsom sykdom.

4. I akutte, uforutsette situasjoner kan det tenkes å foreligge mulighet for å yte helsehjelp mot en 
pasients uttrykte eller formodede vilje i medhold av øyeblikkelig hjelp bestemmelsen i 
helsepersonell loven § 7. Bestemmelsen må imidlertid anvendes med varsomhet.

5. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 gir hjemmel for å fatte tvangsvedtak overfor personer 
med diagnosen utviklingshemning.

6. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 gir hjemmel for å fatte tvangstiltak overfor 
rusmiddelavhengige

Det bemerkes at anvendelse av tvang uten hjemmel i lov, er straffbart. Uhjemlet tvangsbruk er også 
i strid med menneskerettighetsloven. 
Bestemmelsene om nødrett og nødverge i straffeloven kan kun i helt spesielle tilfeller kunne tenkes å 
komme til anvendelse. Dette er imidlertid ikke bestemmelser som gir hjemmel for tvangsbruk, men 
er bestemmelser som gjør den ellers straffbare handlingen straffriende.
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6.	Klage

Alle vedtak kan påklages. Saken vil da bli gjennomgått på nytt av den som har fattet vedtaket.
Klage på vedtak som har hjemmel i lov om helse- og omsorgstjenester av 24.06.11 nr.30 § 3-2
bokstav 6 a-d må fremsettes innen 4 uker fra vedtaket er mottatt jfr. lov om pasient- og
brukerrettigheter § 7-2. 
En klage som kommer etter fristen, kan likevel tas under behandling når det finnes rimelig at
den blir prøvd. For øvrig gjelder forvaltningslovens regler om klage.

Bestemmelsene om klageadgang beskrives i Forvaltningsloven kapittel 6

Rett	til	å	fremsette	klage.

Når part eller partsrepresentant har mottatt underretning om vedtaket, vil vedkommende
kunne vurdere om man er misfornøyd med hele eller deler av vedtaket, jfr. fvl § 28 første
ledd. Det er bare part i saken, eller partsrepresentanten, som har adgang til å klage på vedtak.
Hvis andre fremsetter klage skal klagen avvises /ikke realitetsbehandles.

Part eller partsrepresentant kan ikke klage på at andre har mottatt tjenester.

I underretningen om enkeltvedtaket skal det ha blitt gitt informasjon om:

1. at det er adgang til å klage på vedtaket,
2. gangen i en klagesak skal være beskrevet, og
3. det skal ha blitt gitt tilbud om hjelp fra forvaltningen til å fremsette eventuelle klager.

Formkrav	til	klager

Det er ikke formkrav til eventuelle klager som fremsettes av part eller partsrepresentant i
helse- og omsorgstjenestesaker, men de skal være skriftlig og undertegnet, jfr. pbrl § 7-3. Det er
tilstrekkelig at part eller partsrepresentant uttrykker at vedkommende ikke er tilfreds med
vedtaket. Forvaltningen må da forsøke å finne frem til hvilke endringer part /partsrepresentant 
ønsker, og få dette skriftlig nedfelt. Forvaltningsloven § 32 beskriver hva klagen skal inneholde av 
opplysninger og hvilke opplysninger forvaltningen eventuelt må bistå med å fremskaffe.

Frist for	å	fremsette	klager

Det er i pasient- og brukerrettighetsloven satt en frist på fire uker for å fremsette eventuelle klage på 
vedtak. 
Fristen kan ikke tas bokstavelig av helse- og omsorgsforvaltningen. Etter forvaltningsloven § 31 første 
ledd bokstav b skal klagen behandles selv om fristen er oversittet hvis: "det av særlige grunner er 
rimelig at klagen blir prøvd". 
I saker med spørsmål om behov for helse- og/eller omsorgstjenester vil dette alltid være tilfellet, 
fordi det dreier seg om spørsmål om det foreligger rettskrav på tjenester. Det vil ofte også være 
spørsmål om det er tildelt konkret, individuelt behovsdekkende tjenester eller ikke.
Forsvarlighetskravet ligger derfor til grunn for å hevde at det foreligger "særlige grunner" til å 
behandle klagen etter at fristen er oversittet, slik loven krever.

Hvis det går mer enn ett år før klagen fremsettes skal saken ikke behandles som en klage,
men som en ny søknad om tjenester, jfr. fvl § 31 tredje ledd. Forvaltningen må konkret vurdere om 
også andre klager, som ikke er ett år gamle, skal behandles som en ny søknad. Dette fordi det er 
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påregnelig at et eventuelt hjelpebehov kan ha blitt endret før det er gått mer enn ett år siden vedtak 
ble fattet. Eventuelle nye vedtak i saken er det som ellers ordinær adgang til å påklage.

Behandlingen	av	klager	på	vedtak

Forvaltningsloven kapittel IV og V beskriver saksforberedelsen i klagesaker. Følgende bestemmelser 
gjelder i saksforberedelsen i klagesaker:

1. Klagen skal ha blitt fremsatt for den instans som har fattet vedtaket det er klaget på.
Denne instansen vurderer om det foreligger klageinteresse (part eller partsrepresentant), 
og om det er grunn til å omgjøre vedtaket

2. Hvis den instans som har fattet vedtak mener at vedtaket skal opprettholdes, skal saken 
oversendes klageinstansen.

3. Den instans som har fattet vedtaket skal lage et saksfremlegg av saken for klageinstansen 
(sammenfatning av hva som er skjedd og hva det klages på).

4. Samtlige saksdokumenter i saken skal også oversendes klageinstansen i ordnet,
kronologisk rekkefølge.

Det er ikke krav om at det er ny saksbehandler som saksforbereder eventuelle klager på
enkeltvedtak. Det bør imidlertid konkret vurderes om dette kan være gunstig, og det bør blant annet 
skje hvis det i klagen f.eks. er fremsatt påstander om inhabilitet.

Alle enkeltvedtak med tjenestetype og omfang kan påklages innen tidsfristen. Dersom det er behov 
for hjelp til og skrive klagen kan tildelingskontoret eller tjenesteyter bistå med dette. Klagen sendes 
Tildelingskontoret. Om vedtaket opprettholdes uten endring oversendes klagen til Fylkesmannen for 
endelig vurdering og avgjørelse.

Klage på tjenesteutførelse, kvalitet eller helsepersonell skal gå til tjenesteleder for tjenesten.

Klageinstanser

Vedtak hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester - Fylkesmannen
Vedtak TT – kort - Kommunal klagenemd
Kommunal bolig - Kommunal  klagenemd

7.	Tildeling	av	tjenester	etter	funksjonsnivå.

IPLOS

Individbasert Pleie og Omsorgs Statistikk (IPLOS) er systematisert standardinformasjon basert på 
individopplysninger om søkere og mottakere av kommunale sosial- og helsetjenester. Det er ett 
obligatorisk verktøy for saksbehandling, rapportering og statistikk for kommunen og sentrale 
myndigheter.

Tjenester som omfattes av IPLOS er kommunale helse- og omsorgstjenester som ytes av kommunen 
uavhengig av alder og diagnose og hvor søker/tjenestemottaker oppholder seg.

IPLOS har pr. i dag 17 funksjonsvariabler.

1. Utgjør ingen problem / utfordring. Ikke behov for personbistand.
2. Ikke behov for bistand/ assistanse
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______________________________________________________________

3. Middels behov for bistand / assistanse
4. Store behov for bistand / assistanse. Behov for personbistand.
5. Fullt behov for bistand og assistanse.

IPLOS har i dag simpel vekting. Inndeling etter en skala som fra fagprogrammet PROFIL.

Mye selvhjulpen. Noe selvhjulpen. Nokså hjelpetrengende. Mye hjelpetrengende. Svært hjelpetrengende
1.00 -1.49 1.50 – 2.24. 2.25 – 3.24. 3.25 -3.99 4.00 -5.00

Rutiner	ved	bruk	av	IPLOS

1. Ved første gangs hjemmebesøk skal IPLOS utfylles i gjeldende skjema for IPLOS 
kartlegging.

2. Hvis part, eller partsrepresentant, i saken ikke ønsker IPLOS registrering må dette
imøtekommes. Hjelpebehov registreres da på annen måte som er individuelt dekkende. 
Jfr. punktene i kvalitetsforskriften § 3 annet ledd 

3. I tillegg til IPLOS kartlegging skal det også alltid kartlegges eventuelle andre forhold som 
IPLOS ikke dekker. Kvalitetsforskriften § 3 annet ledd lister opp forhold som er aktuelle 
for kartlegging. 

Faglig	skjønn

I tillegg til IPLOS registrering, skal sakvurdering og vedtak bygge på et helhetlig faglig skjønn. Enhver 
søknad behandles individuelt.
Det skal være fokus på brukerens ressurser, og det skal tas høyde for revitalisering av tidligere
ferdigheter samt brukerens egne funksjoner. Individuelle tilpasninger, basert på faglig skjønn, skal i 
så måte ivareta et helhetlig perspektiv på tjenestetilbudet som skal ytes. Det er viktig at alle 
opplysninger blir belyst slik at det gir grunnlag til å fatte ett vedtak som er riktig for den enkelte 
bruker.
Veilederen er retningsgivende i forhold til utredning, vurdering og tildeling av tjenester.
Bruk av faglig skjønn er en viktig del av vurderingene i saker etter helse- og omsorgstjenestelovens 
bestemmelser.
Kommunen kan ikke vedta absolutte kriterier, som utelukker muligheten for å gjøre faglige
vurderinger og bruke skjønn. 
Sentralt element i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven, er den
faglige skjønnsvurderingen av hva som er nødvendig helsehjelp. Disse vurderingene vil i enkelte 
tilfeller også innebære faglig vurdering av ulike brukeres behov opp mot hverandre i forhold til 
tilgjengelige ressurser.

8.	Tjenester

Praktisk	bistand	*

Formål:

Gi praktisk hjelp i hjemmet til de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av 
praktisk eller personlig hjelp og støtte til å greie dagliglivets gjøremål.
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Kriterier:

 Alminnelig renhold i boligen. Dette gjelder rom som er i daglig bruk.

 Vask av klær ved behov. 

 Opplæring.

Hjemmehjelp innebærer praktisk bistand / opplæring i heimen. Denne tjenesten blir ivaretatt av 
assistenter og fagarbeidere. Tjenesten kan også organiseres som brukerstyrt personlig assistanse.

Ved tildeling av hjemmehjelp vil det bli lagt vekt på hvilke oppgaver søkeren ikke kan gjøre selv på 
grunn av helseplager. Det ytes ikke hjemmehjelp til oppgaver søkeren kan gjøre selv.

Når en får innvilget hjemmehjelp forventes det fra kommunen at bruker er tilstede når 
hjemmehjelpen kommer. Det er viktig at bruker er delaktig og ivaretar de oppgaver han/hun
greier, og at læring og mestring inngår i tilbudet.

Brukerstyrt	personlig	assistanse	(BPA)	*

Formål:

Målet med å organisere tjenestene som brukerstyrt personlig assistanse er at bruker skal få mulighet 
til å leve et mer selvstendig liv, og i større grad selv avgjør når og hvordan tjenestene skal gis.

Kriterier:

Søker må være i stand til å være arbeidsleder, kunne ha ressurser og egen innsikt til å ha ett aktivt liv 
i og utenfor hjemmet. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av arbeidsplan samt sette seg inn i 
aktuelt lovverk. Arbeidslederrollen kan delegeres til andre.
Den som skal inneha rollen som arbeidsleder, påtar seg ansvar for organisering av ordningen.

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for
funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. BPA kan 
benyttes når brukeren har et omfattende behov for tjenester. For brukere som har heldøgns opphold 
i institusjon, vil det normalt være lite aktuelt med brukerstyrt personlig assistent. Det samme gjelder 
for personer som bor i omsorgsbolig med heldøgns omsorg.

Hjemmesykepleie	*

Formål:

Gi tilbud om å gi nødvendig helsehjelp i hjemmet ved kort eller langvarig sykdom. Forebygge, 
behandle og tilrettelegge for mestring av psykisk- og fysisk sykdom, skade, lidelse og nedsatt 
funksjonsevne.

Kriterier:

Pleie	og	omsorg:

 Hjelp til selvhjelp når det er potensiale til det, motivere til egenomsorg.

 Av og påkledning.

 Personlig hygiene.

 Munnstell.

 Toalettbesøk.

 Kateterisering.

 Hårstell, men ikke klipp, permanent o.l.
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 Terminalpleie

Ernæring:

 Oppfølging av ernæringsstatus

 Sondeernæring.

Sårbehandling:

 Hjelp til dette når søker ikke mestrer å skifte selv, og ikke har mulighet til å oppsøke egen 
lege.

 Sår som krever spesiell observasjon, steril behandling o.l.

Smertebehandling:

 Hjelp med smertepumpe, injeksjoner eller annen medikamentell behandling.

Forebygge	komplikasjoner:

 Motivere til egenomsorg

 Opplæring og informasjon til bruker og pårørende, i forhold til sykdom, helse, rettigheter og 
andre kommunale tjenester.

 Kontakter andre tjenester om f.eks. hjelpemidler, ergo-/fysioterapi o.l.

Oppfølging	og	observasjon	av	medikamentell	behandling:

 Utføres når bruker ikke selv kan administrere medisiner.

 Blodsukkermålinger utføres i hjemmet og bruker holder selv utstyret.

 Blodprøver tas når ikke bruker selv kan reise til lege.

 CVK og intravenøst behandling

 Måling av blodtrykk.

 Administrere/sette insulin eller blodfortynnende medisin.

Tilsyn:

 For å se at bruker fungerer forsvarlig i egen bolig.

 Telefonkontakt kan vurderes brukt

Oppgavene i hjemmesykepleien skal utføres av personell med helsefaglig kompetanse.
Hjemmesykepleien skal kunne ta hånd om komplekse brukerbehov, med god faglig støtte fra fastlege 
og sykehus.
Hjemmesykepleien skal motivere til egenomsorg gjennom trening og opplæring, og motivere
brukeren til å ta vare på seg selv og få et meningsfylt liv. Bruk av tekniske hjelpemidler, oppfølging av 
ergo- og fysioterapeut, motiverer til å være i aktivitet og benytte seg av kommunens 
aktivitetstjeneste er viktige tiltak.
Bruk av individuelle planer (IP) kan være et nyttig hjelpemiddel for å gi riktig tilbud til den enkelte 
bruker.

Kreftsykepleie

Formål:

Gi tilbud om å gi nødvendig helsehjelp ved kort eller langvarig sykdom.
Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt
funksjonsevne.
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Kriterier:

Personer med diagnosen kreft som trenger støtte, oppfølging, råd og veiledning, i forhold til
smertelindring, ernæring, symptom lindring, oppfølging i forhold til ulike behandlingsopplegg og 
støttesamtaler.
Personer som trenger koordinering av behandlingen mellom sykehus, fastlege og kreftsykepleier.

Psykisk	helse

Formål:																																																																																																																																																										
Gi tilbud om nødvendig helsehjelp ved kort eller langvarig sykdom.                                                    
Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 
funksjonsevne.                                                                                                                                   
Psykiske helsearbeid er tiltak rettet inn mot mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av 
lidelsene hos den enkelte, deres familier og nettverk. Målsettingen er å bidra til å fremme 
selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv.

Forutsetning:																																																																																																																																																

Pasient må være kognitivt i stand til å nyttiggjøre seg individuelle samtaler.

Kriterier:

Personer i livskriser

 Videreføring av psykososialt krisearbeid

 Brå endring i livssituasjon; eks samlivsbrudd, tap av jobb

 Alvorlig sykdom og /eller rus i nær familie

Pasienter med lette til moderate psykiske lidelse

 Kognitiv terapi ved depresjon og angstlidelser

 Terapeutiske samtaler, styrke pasientens egenomsorg og løse, redusere 

helseproblem

Pasienter  med moderate og alvorlige psykiske lidelser i behandling/ettervern

 Administrere medisin i samarbeide med hjemmesykepleie

 Administrere depotinjeksjoner  

 Observere sårbarhet/sykdomstegn

 Støtte, råd og veiledning for mestring av sykdom 

Rus

Formål:	

Gi tilbud om nødvendig helsehjelp ved kort eller langvarig sykdom                                   

Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 
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funksjonsevne.                                                                                                                                              

Hjelpe den enkelte til å komme bort fra rusmisbruk og/eller redusere skade og bidra til økt 

livskvalitet. Ivareta og fremme behov for sosial og arbeidsrettet rehabilitering, oppfølging i 

bolig og økonomi

Kriterier

Personer med rusproblem/avhengighet

 Individuelle samtaler, motivering, råd og veiledning

 Henvisning til spesialisthelsetjenesten

Rehabilitering/behandling

 Individuelle samtaler, motivering, støtte og veiledning

 Organisere administrering av medisin og prøvetaking

 Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og/eller fengsel  før, under og etter 

behandling

 Koordinere behandling og tjenester, ansvarsgruppemøte og individuell plan

Skaderedusering

 Administrere medisin (enkeltdoser) under tilsyn der det samtidig er behov for 

observasjon og  støtte 

 Hjelp til planlegging og struktur for å mestre hverdagens utfordringer

 Koordinere tjenester, evt ansvarsgruppe, individuell plan

Tvangstiltak  (jfr helse og omsorgsloven kap 10)

 Vurdere behov for  tvang

 Iverksette tvangstiltak 

Ergoterapi

Formål:
Sørge for hjelp til å utføre daglige aktiviteter på tross av funksjonstap, sykdom eller skade.

Kriterier:	

- Har behov for tilrettelegging av bolig og/eller omgivelser

- Personer som har behov for trening av daglige aktiviteter

- Behov for funksjonsvurdering 
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Hjelpemidler

Formål:	

Hjelpe personer med nedsatt funksjonsevne til å bedre funksjonsevnen.

Kriterier:

For korttidslån fra kommunalt lager: 

Akutt og kortvarig behov for hjelpemidler i hjemmet

For varig utlån av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral: 

- Vesentlig og varig (2 år eller mer) behov for hjelpemidler

- Hjelpemiddelet må være nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen eller for å 

bli pleiet i hjemmet.

Fysioterapi

Formål:	

Yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner 

optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet

Kriterier:

Henvisning fra lege eller helsestasjon.

Individuell	behandling

Formål:

Yte tjenester som bidrar til at individer utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og 

funksjonsevne gjennom livsløpet.

Kriterier:

 Henvisning fra lege eller helsestasjon.

 Behov for individuell behandling/oppfølging.

Gruppebehandling

Formål:

Personer med funksjonsnedsettelse skal bedre eller opprettholde sitt funksjonsnivå, slik at de kan 

klare seg selv best mulig i hverdagen og bo hjemme så lenge som mulig. 

Kriterier:

 Henvisning fra lege.

 Behov for trening for å bedre eller bevare funksjonsnivå.

 Behov for sosialt samvær.



17

Omsorgslønn	*

Formål:

Omsorgslønn inngår i den kommunale tiltakskjeden som supplement til øvrige tiltak rettet
mot personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, der kommunens tiltakskjede for øvrig ikke er 
tilstrekkelig ut fra en tverrfaglig vurdering.

Kriterier:

 Omsorgsarbeidet må være nødvendig, i den forstand at brukeren må ha et hjelpebehov som 
ellers må ivaretas av kommunen.

 En privatperson må ivareta eller ønske å ivareta dette hjelpebehovet.

 Kommunen må vurdere at omsorgslønn er en bedre løsning enn andre kommunale tjenester, 
for å få dekket søkerens behov for tjenester.

 Omsorgsarbeidet må være så omfattende at det blir særlig tyngende.

Trygghetsalarm	*
Dette er en ikke lovpålagt tjeneste.

Formål:

Opplevelse av større trygghet slik at man kan klare seg hjemme lengre.

Forutsetninger:

 Må ha egen fasttelefon

Kriterier:

 Kronisk sykdom som forhindrer bruk av vanlig telefon

 Falltendenser uten mulighet til å komme seg opp selv

 Føler utrygghet

 Må fortrinnsvis bo alene eller være uten tilstrekkelig tilsyn store deler av døgnet

 Særlig hjelpebehov pga sykdom, funksjonshemming eller andre årsaker

Matombringing	*
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste

Formål:

Gi hjemmeboende et tilbud om god, smakfull og ernæringsriktig middag.

Kriterier:

Innvilges når bruker ikke klarer å lage seg mat selv og/eller ivareta nødvendig
ernæringsbehov. 

Kortidsopphold	med	Rehabilitering	formål

Formål:

Personer med funksjonsnedsettelse skal bedre eller opprettholde sitt funksjonsnivå,
slik at de kan klare seg selv best mulig i hverdagen, og bo hjemme så lenge som
mulig.
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Rehabiliteringsopphold skal bidra til at brukeren skal oppnå best mulig funksjons- og
mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.

Forutsetninger:

 Motivasjon og rehabiliteringspotensial

 Kognitivt i stand til å forstå hensikten med bevisst egeninnsats

Kriterier:

 Personer som på grunn av funksjonsproblemer har behov for intensiv, tverrfaglig, målrettet 
og tidsavgrenset rehabilitering.

 Personer som trenger oppfølging etter sykdom, skade eller som et løft for å kunne fungere 
bedre fysisk, psykisk og sosialt.

 Tilrettelegging og trening på å bo i egen bolig

 Ha behov for koordinerte tverrfaglige tjenester og videre oppfølging etter utskrivning
gjennom blant annet samarbeidsmøter, individuell plan og ansvarsgrupper.

 Det må skrives en søknad

Avlastningsopphold	for	voksne	*

Formål:

Gi pårørende mulighet til nødvendig ferie og fritid.
Gi brukeren mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig.
Utsette behov for langtidsopphold.

Kriterier:

Gjelder pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver i heimen, slik at de kan få
nødvendig fritid og ferie, og mulighet til å delta i vanlige samfunnsaktiviteter.

Korttidsopphold	*

Formål:

Bevare og øke muligheten for å fungere bedre i hverdagen
Vurdering av funksjonsnivå og omsorgsnivå.
Oppfølging, observasjon og behandling i forhold til helsetilstand

Kriterier:

 behov for plass i sykehjem / eldresenter for observasjon, behandling, tilsyn og omsorg.

 Det skal være et klart mål for oppholdet. Korttidsopphold er ofte vurderingsopphold for å 
kartlegge behov og tiltak framover.

 Har akutt behov for døgnpleie

 Har behov for en overgangsordning ved utskrivelse fra sykehus

 Har behov for å få kartlagt videre hjelpebehov ved observasjon og utredning

 Trenger opptrening/vedlikeholdstrening

 Trenger sosial stimulering

 Behov for å forebygge langtidsinnleggelse

 Sviktende sosialt nettverk, isolasjon

 Funksjonssvikt

 Pleie ved livets slutt



19

Langtidsopphold	i	sykehjem	*

Formål:

 Gi et forsvarlig heldøgns helsetilbud, pleie og omsorg.

 Oppfølging og observasjon av helsetilstand.

 Tilby et variert og tilstrekkelig kosthold, og tilpasset hjelp ved måltider.

 Gi lindrende behandling og verdig død.

Kriterier:

 Har behov for heldøgns pleie- og omsorg på grunn av omfattende medisinske helseplager og 
som trenger døgnkontinuerlig hjelp med pleie- og omsorgsbehov.

 Klarer seg ikke i eget hjem ved bruk at hjemmebaserte tjenester.

 Funksjonssvikt.

 Omsorg ved livets slutt.

Avlastningsopphold	for	barn/unge	*

Formål:

Lette arbeidsbelastningen for pårørende. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode 
familierelasjoner og bevare sosiale nettverk, samt gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og 
ferie.
Tilbudet skal bidra til at den enkelte bruker kan bo hjemme så lenge det er ønskelig og naturlig å bo 
sammen med pårørende. Det er av stor betydning at avlastningstilbudet gir trygghet og kontinuitet.

Kriterier:

Familier med funksjonshemmede barn og unge med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Arbeids	og	aktivitetstjeneste*

Arbeidstilbud	for	funksjonshemmede ved	Flyndra.

Tjenesten er ikke lovpålagt, søkerne får en skriftlig orientering om tildelt tilbud. Det fattes vedtak på 
tjenesten.

Formål:

Hensikten med dagtilbudet er å motivere brukerne til arbeidsoppgaver og sosialt
fellesskap, som bidrar til å høyne livskvaliteten til den enkelte.
Arbeidstilbudet tilrettelegger arbeidsoppgaver ut fra den enkeltes interesser og
funksjonsnivå.

Kriterier:

 Behov for tilrettelagt arbeid på grunn av fysisk funksjonsnedsettelse og/eller
utviklingshemming.

 Brukeren skal kunne nyttiggjøre seg tilbudet, og ha evne til å samarbeide med andre.

GO	- kroken

Tjenesten er ikke lovpålagt, søkerne får en skriftlig orientering om tildelt tilbud. Det fattes vedtak på 
tjenesten.
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Formål:

Aktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Hensikten med arbeids- og aktivitetstilbudet er å 
motivere brukerne til arbeidsoppgaver og sosialt fellesskap, som bidrar til å høyne livskvaliteten til 
den enkelte.

Kriterier:

 Behov for aktivitetstilbud på grunn av demens vansker.

 Brukeren skal kunne nyttiggjøre seg tilbudet.

 Behov for å bryte sosial isolasjon og aktiviseres.

Maurtuva

Tjenesten er ikke lovpålagt, søkerne får en skriftlig orientering om tildelt tilbud. Det fattes vedtak på 
tjenesten.

Formål:

Aktivitetstilbud for hjemmeboende med demens. Hensikten med arbeids- og aktivitetstilbudet er å 
motivere brukerne til arbeidsoppgaver og sosialt fellesskap, som bidrar til å høyne livskvaliteten til 
den enkelte.

Kriterier:

 Behov for aktivitetstilbud på grunn av demens vansker.

 Brukeren skal kunne nyttiggjøre seg tilbudet.

 Behov for å bryte sosial isolasjon og aktiviseres.

Støttekontakt	*

Formål:

Motivere for nye aktiviteter og legge til rette for sosialt samvær.

Kriterier:

Behov for støtte og motivering til deltagelse på kultur- og fritidsaktiviteter på grunn av
funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

DMS	Inn-Trøndelag

DMS Inn-Trøndelag er et senter med intermediære senger. Det fattes ikke kommunale enkeltvedtak 
på denne tjenesten. Sengeplassene disponeres av Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos for 
pasienter tilhørende samarbeidskommunene Steinkjer, Verran, Snåsa og Inderøy. Steinkjer er 
vertskommune og har ansvaret for tjenestene ved DMS.
Røntgen, ortopedisk poliklinikk og dialyse er etablert ved senteret. HNT har drift og fagansvar for 
denne aktiviteten.

Formål:

Fokus på mobilisering av pasienten mens den medisinske behandlingen pågår. Gi lindrende 
behandling til kreftpasienter. Gode pasientoverføringer fra DMS til heimen eller kommunal 
institusjon.
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Overordnet	målsetting:

Utforme en helhetlig tiltakskjede for mennesker med sammensatte og kroniske sykdommer og
funksjonsreduksjon.
Skape faglig god samhandlingsarena med god informasjonsflyt og gjensidig kompetanseoverføring 
mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
Oppnå kostnadseffektivitet for spesialisthelsetjenesten, kommunene og samfunnet for øvrig.

Kriterier:

Pasienter som overføres fra sykehuset til DMS Inn-Trøndelag skal være medisinsk stabile, med en klar 
diagnose der videre behandlingsopplegget er dokumentert i epikrisen. Epikrise og kopi av 
medisinkurve skal alltid følge med pasienten ved overflyttingen til DMS.
Legen ved DMS har lesetilgang i pasienten sin sykehusjournal noe som sikrer nødvendige
pasientinformasjonen for opphold ved DMS.
Pasienter blir meldt elektronisk fra sykehuset, og dato for overføring blir bekreftet anonymisert via 
mail. Pasienter overføres ofte samme dag eller så raskt det blir ledig plass.
Pasienter som trenger en kommunal institusjonsplass meldes direkte fra sykehuset til kommunens 
tildelingskontor.
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9.	KOMMUNALE	BOLIGER

Kriterier	for	tildeling	av	kommunale	boliger

GENERELT

Kommunetilhørighet

Innbyggere som i følge folkeregisteret ikke tilhører Inderøy kommune faller utenfor målgruppa for 
boligformidlingen. 
Søkere skal som hovedregel ha hatt botid i Inderøy kommune de siste to år og pa soknadstidspunktet 
ha lovlig opphold i Norge.
Ved søknad om kommunal bolig skal gjeldende søknadsskjemaer benyttes, og den
dokumentasjon som etterspørres, vedlegges. Andre særskilte forhold som er av betydning for
behandling av søknaden må dokumenteres.

Lovgrunnlaget

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3-7.
Lov om sosiale tjenester i NAV § 15, § 27.
Lov om husleieavtaler (husleieloven).

Forvaltningsloven

Nåværende	boforhold

Søker er uten fast bopel eller egnet bolig og ute av stand til å skaffe seg alternativ bolig selv.

Økonomi

En boligsøkers/ husstandens økonomi skal vurderes og tas i betraktning. Hustandens samlede inntekt 
skal i hovedsak ikke overstige 2 G.

Oppfølgingsbehov	

Søker som vurderes å ha spesielle behov for oppfølging i forhold til å fungere i boligen, tildeles bolig 
forutsatt at søkeren går inn i et forpliktende samarbeid med  det offentlige tjenesteapparatet  slik at 
boforholdet mestres best mulig.

Søknad	om	bytte	av	leilighet

Søknad om bytte av kommunal bolig innvilges som hovedregel ikke, men kan unntaksvis innvilges 
når: Boligen er uegnet av helsemessige forhold, det har vært forandring i husstandens størrelse
og/eller det er andre tungtveiende sosiale forhold som tilsier bytte av bolig. Alle forhold må 
dokumenteres.

Vurdering	av	leieforhold	ved	husleiekontraktens	utløp

En søknad om fornyelse av leieforholdet skal behandles etter gjeldende tildelingskriterier.
Når kommunen fatter vedtak om at søker skal få ny leiekontrakt, vurderer kommunen samtidig 
hvorvidt søker skal tildeles annen egnet bolig tilpasset husstandens nåværende situasjon.
Søknaden kan avslås dersom det foreligger mislighold av nåværende leiekontrakt.

Normer	ved	tildeling

Den aktuelle boligen skal være nøktern i forhold til husstandens størrelse.

Prioritering	/	tildeling	/	avslag

Innvilgelse av søknad om kommunal utleiebolig skjer ut ifra en faglig og skjønnsmessig vurdering av 
brukerens behov og på grunnlag av gjeldende kriterier.
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Søkere som har fått tildelt bolig, men takket nei til tilbudet eller søkere som har fått avslag på søknad 
og ikke har benyttet seg av sin rett til å klage på avgjørelsen, har ikke rett til å få
behandlet ny søknad før tidligst etter ½ år med mindre det foreligger nye, avgjørende opplysninger.
Søkere som er prioritert gis som hovedregel kun ett tilbud.

Mislighold

Dersom en søker har misligholdt husleiebetaling i tidligere leieforhold av kommunal bolig, forutsettes 
oppgjør av restanse /inngåelse av nedbetalingsavtale før vedkommende sin søknad behandles på 
nytt.

Råd	og	veiledning

Søkere til kommunal bolig kan få tilbud om råd og veiledning om alternative løsninger for sitt 
boligbehov.

Depositum

Ved inngåelse av kontrakt i kommunal bolig kan det ved særskilte tilfeller kreves et depositum, eller 
en garanti for depositum, med 2 mnd. husleie. 
Garantien kan kreves innfridd, eller depositum kan gå til dekning av, manglende husleiebetaling, 
påført skade på leieobjekt eller manglende renhold ved utflytting. 

Betalingsordning	

Husleie betales med avtalegiro inngått med  Inderøy kommune. 

Målgruppe

Sosialt	vanskeligstilte

Ved tildeling av bolig får denne gruppen husleiekontrakt av typen: " tidsbestemt leiekontrakt
for leietaker med spesielle boligbehov av midlertidig karakter", botid max 3 år, men som ved ny 
søknad kan forlenges dersom forholdene tilsier det.

Økonomisk	vanskeligstilte

Boligsøkere med økonomi som gjør at de ikke kan skaffe seg bolig på det åpne markedet faller inn 
under målgruppa for boligformidlingen.
Omfatter boligsøknaden husstand med barn og / eller funksjonshemmede skal de prioriteres.
Har boligsøkeren en relativt tilfredsstillende bolig totalt sett (herunder pris) vil ikke søknaden bli 
prioritert.

Rusmiddelmisbrukere

Rusmiddelmisbrukere skal prioriteres i forhold til bolig såfremt egnet bolig kan skaffes. En må ved 
tildeling av bolig til denne gruppen vurdere belastningen denne tildelingen påfører bomiljøet i 
nærområdet.

Enslig	forsørger

Kategorien enslig forsørger er ikke ensbetydende med at en faller inn under målgruppen for
boligformidlingen. En enslig forsørgers totale livssituasjon må vurderes.

Flyktninger

Flyktninger som kommunen har forpliktet seg til å motta skal prioriteres ved tildeling av bolig i 
kvalifiseringsperioden.
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Typer	boliger		boform

Overgangsbolig

Overgangsbolig skal være et kortvarig tilbud til den som av ulike årsaker kommer i akutt bolignød. 
Botid tre til seks måneder.

Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og er fysisk
tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta heldøgns pleie og omsorg. Tildeling av 
omsorgsbolig skal være et ledd i å tildele tjenester på laveste effektive omsorgsnivå.

Omsorgsboligene	er	kategorisert	som:

 Frittstående omsorgsbolig

 Omsorgsbolig i bofellesskap med dognkont bemanning

 Bofellesskap tilrettelagt for funksjonshemmede

Tildeling	av	ulike	boliger

Frittstående	omsorgsbolig

Graden av funksjonstap (fysisk - psykisk - sosialt) er avgjørende, og da målt i forhold til hvor
omfattende hjelpetiltakene er. Det blir foretatt en individuell vurdering basert på faglig skjønn.
Bruker må ha behov for helsehjelp. 

Omsorgsbolig	 i	bofellesskap

Graden av funksjonstap (fysisk - psykisk - sosialt) er avgjørende, og da målt i forhold til hvor
omfattende hjelpetiltakene er. 

Boliger	for	funksjonshemmede

Graden av (funksjonstap - fysisk - psykisk - sosialt) er avgjørende, og da målt i forhold til hvor
omfattende hjelpetiltakene er.

Ordinær	utleiebolig

Inderøy kommune disponerer boliger som etter skriftlig søknad kan tildeles husstander som fyller 
vilkårene for tildeling av kommunal bolig.

Avslag	og	klageadgang
Vedtaket skal være begrunnet og med opplysning om klageadgang, klagefrist, samt adressat for 
klage.
Klage på avslått søknad om leie av kommunal utleiebolig, fornyelse av leiekontrakt i
kommunalutleiebolig og søknad om bytte av kommunal utleiebolig skal være skriftlig og leveres til 
Inderøy kommune - Tildelingskontoret.
Klage behandles av kommunal klagenemnd.
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10.	Samtykke	til	helsehjelp

Utgangspunktet er at helsehjelp bare kan gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger 
lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke, jf.
Pasientrettighetsloven § 4-1. For at samtykke skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig 
informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Dette innebærer at pasienten må ha
fått fyllestgjørende informasjon om formål, metoder, ventende fordeler og mulige farer i forbindelse 
med helsehjelpen.
Samtykkekompetansen kan bortfalle helt eller delvis dersom pasienten på grunn av fysiske eller 
psykiske forstyrrelser, senil demens eller psykisk utviklingshemning åpenbart ikke er i stand til å 
forstå hva samtykket omfatter, jf. Pasientrettighetsloven § 4-3 annet ledd. 
Den manglende forståelsen må knytte seg til begrunnelsen for at helsehjelpen skal gis, dvs. tiltakets 
art og de nærmere konsekvensene av helsehjelpen. En mindre reduksjon i forstandsevnene, 
herunder lettere alderdomssvekkelse, er ikke tilstrekkelig.

Brukerens ønsker og behov skal tillegges stor vekt når det gjelder den hjelp som skal ytes. Hver 
enkelt sak skal behandles individuelt. Det er viktig å ha fokus på brukerens medbestemmelse når en
vurderer en sak og fatter vedtak.
Avgjørelse som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig, og om 
mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende.

Opplysninger om pasientens samtykke skal nedtegnes i pasientjournalen av legen, jf. Forskrift
om pasientjournal § 8 første ledd bokstavene c og j.

Når forvaltingen kommer i kontakt med en ny søker om tjenester, må det tidlig i
saksbehandlingsprosessen tas stilling til om vedkommende har samtykkekompetanse eller
ikke (helt eller delvis). Det samme må de som yter tjenester til en hjelpetrengende løpende
vurdere. Samtykkekompetansen kan i et løpende tjenesteforhold gradvis falle bort, f.eks. ved
demenssykdommer. Man skal også merke seg at en person kan ha samtykkekompetanse på
noen områder, men ikke på andre. En diagnose er ikke ensbetydende med at en person ikke har 
samtykkekompetanse.

Med	samtykkekompetanse menes at personen forstår de spørsmål og problemstillinger som
vedkommende blir forelagt seg, og at vedkommende forstår hvilke konsekvenser det får når man sier 
ja eller nei til noe.

Det	informerte	samtykket

For å kunne ta stilling til noe må personen (part i saken) få et beslutningsgrunnlag. Dette får
vedkommende gjennom den informasjon som forvaltningen eller tjenesteytende ledd gir (fvl §
11 og hpl § 10). Her kan man stå overfor en pedagogisk utfordring. Se prinsippet i pasient- og
brukerrettighetsloven § 3-5, som også må kunne legges til grunn for både forvaltningen og
helse- og omsorgstjenesten:
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058606Til Eldrerådet i Inderøy kommune.

Sender en kopi av brev som ble sendt kommunestyret i går.
Fikk høre at eldrerådet ikke skulle ha flere møter før
budsjettmøtet i kommunen den 11. des. Derfor sendte vi det
direkte.

Så dette er til orintering.

Har kontaktet politikere i flere partier, for å få støtte for vårt synspunkt.
Så tror på positivt vedtak.

Ang. tidligere sak om "klage på avslag om tildeling av omsorgsbolig"-
har vi fått svar fra saksbehandler medsendt Rettningslinjer for tildeling av
kommunale boliger.

Ved ev forandring på disse rettningslinjer, har vi følgende synspunkt:

Punkt 3, andre avsnitt:
-stryk det som står etter ordet -uføretrygdede-.

Punkt 4. 3. 1.
Skjønner ikke grunnlaget for dette punktet.
Det er vel helsetilstanden som avgjør vedtak om tildeling.

Under ,-Spesielle kriterier: eks omsorgsboliger.
Den tidligere nevnte sak (brev 6.sept) omsøker som fikk avslag,
Hun fyller kriteriene under punktene 1-2-3 og 5
Så her har det vært feil vurdering av søker. (mener vi)

Håper eldrerådet følger saken videre.

Mosvik 3.des 2013 For Mosvik pensjonistlag
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Fra: Røvik, Odd Ivar [mailto:Odd.Ivar.Rovik@nokas.no] 

Sendt: 31. mars 2014 21:53
Til: ind-Postmottak
Emne: Salgskontroller 28.03.2014

Hei.

Vedlagt ligger det rapporter på utførte salgskontroller den 28. Mars 2014

Ta kontakt hvis det er noen spørsmål rundt disse.

Med vennlig hilsen

Odd Ivar Røvik
Områdeleder | Nord-Trøndelag
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Mobil: +47 454 12 202 | Sentralbord: 02580 | www.nokas.no
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Rammeplan for kulturskolen - høringsuttalelse

Rådmannens forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Vedlegg
1 Høringsutkast
2 Høringsmal

Bakgrunn

I regi av Norsk Kulturskoleråd er en ny rammeplan for kulturskolen under utarbeidelse. Norsk 
Kulturskolerådet har sendt første del av den nye rammeplanen: «Mangfold og fordypning» til høring.
Vedlagt følger utkast til planen som vedlegg 1 og høringsmal som vedlegg 2.

Vurdering

Konklusjon

Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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FORORD 

 

Norske kulturskoler – et unikt skoleslag 

De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale 
kulturlivet. De har siden starten som musikkskoler på 1960-tallet hatt en sterk vekst og har 124 542 
elevplasser (GSI 2013) fordelt på alle landets kommuner. Kulturskolene gir et mangfoldig 
opplæringstilbud og har gjennomgående høyt kvalifiserte  lærere. Tallrike offentlige utredninger og 
meldinger vitner om stort engasjement for skoleslaget. Siden 1997 har kulturskolene vært hjemlet i 
Opplæringsloven. 

Den norske kulturskolemodellen har vakt stor interesse også utenfor landets grenser, - i det europeiske 
kulturskolesamarbeidet og i våre nordiske naboland. Et klart uttrykk for dette er Nordisk råds kultur- 
og utdanningsutvalg uttalelse fra 2009: «Udvalget ser meget gerne, at Kulturskoleordningen i Norge 
på sigt spredes og bliver til nationale satsninger i hele Norden».  

Utfordringer 

Kulturutredningen 2014 peker på utfordringen som ligger i å løse kulturskolenes sammensatte 
samfunnsoppdrag innenfor de gitte økonomiske ressurser. En sentral ambisjon i oppbyggingen av 
kulturskolene har vært kulturskoleplass til alle. For å kunne gi flest mulig elever et tilbud, har 
undervisningsressursene blitt strukket langt. Dette har i det lange løp satt kvaliteten i det generelle 
undervisningstilbudet under press og gitt begrensede muligheter til å kunne følge opp enkeltelever. 

Fjerningen av makspris for elevbetaling i 2004 har også gjort det vanskeligere enn før å rekruttere barn 
som ikke har ressurssterke foreldre i ryggen. Samtidig er det klart at kulturskolene i dag trenger å 
utvikle et større mangfold i tilbudet for å sikre bredere rekruttering fra barn og unge med 
fremmedkulturell bakgrunn.  

Rammeplanen 

Kulturskolens tilbud skal kjennetegnes av høy kvalitet både faglig og pedagogisk, og det krever 
kvalitative standarder i tillegg til de kvantitative.  Det er en forventning om at kulturskolene i framtida 
kan tilby større fleksibilitet i organisering av tilbudene og tydeligere beskrivelser av mål, innhold og 
arbeidsmåter i fagene.  

Denne planen møter disse utfordringene. Den legger til grunn at det må etableres tydelige krav til 
faglige og pedagogiske normer i undervisningstilbudene og at det må utarbeides lokale læreplaner som 
bygger på rammeplanen. Det vil også være nødvendig å etablere et helhetlig system for å sikre 
kvaliteten i undervisningstilbudet ved den enkelte kulturskole over tid.  

Det er viktig å videreføre arbeidet for at flest mulig barn og unge som ønsker det skal få et 
fordypningstilbud innenfor kulturskolen. For å sikre tilstrekkelige ressurser til et godt faglig og 
pedagogisk tilbud med tett oppfølging av enkeltelever, vil det være nødvendig å dele 
undervisningstilbudet inn i programmer med ulik innretning og profil. Mange elever ønsker også å 
utdanne seg videre innen kunstfag, og disse må sikres mulighet for et kontinuerlig opplæringsløp. 
Langsiktighet i planlegging og utvikling av kulturskolen må være et bærende prinsipp. 

Å kunne etablere et attraktivt grunnprogram med tilbud til alle som ønsker det og samtidig kunne sikre 
ressurser til å styrke kvaliteten i kjerneprogram og fordypingsprogram, er en krevende oppgave. 
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Rammeplanen,” Mangfold og fordypning”, ønsker å løfte fram betydningen av høy kvalitet i 
kulturskolens undervisningstilbud, uansett program.  

Rammeplanutvalget er oppnevnt av Norsk kulturskoleråds styre etter vedtak på Norsk kulturskoleråds 
landsmøte på Hamar i oktober 2013. Utvalget legger med dette fram forslag til de to første kapittel i 
den nye rammeplanen for kulturskolen. 

 

Trondheim - Oslo, 10. mars 2014 

 

     Eirik Birkeland, leder 

 

Morten Christiansen   Kristin Geiring   Eivind Nåvik  

Inger Anne Westby   Wenche Waagen  Robert Øfsti 

 

Knut Øverland, sekretær 
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Innledning 
 
Denne rammeplanen bygger på Norsk kulturskoleråds Strategi 2020 og på rammeplanen fra 2003, På 
vei til mangfold. Den legger bl.a. til grunn Kunnskapsløftet fra 2006, Kulturløftene fra 2005 og 2009, 
Kulturskolen - utviklingen av de kommunale kulturskolene som gode lokale ressurssentre (2010), 
Kulturutredningen 2014 og Stortingsmelding 20 (2012-2013) - På rett vei.   
 

Rammeplanen bygger på barn og unges rett til kunst og kultur slik det er nedfelt i FNs 
barnekonvensjon. Barn og unge møter i dag store forventninger om individuell utfoldelse og 
til å skulle lykkes. Dette gjør at tilgjengelighet til kulturelle fellesskap er viktig for å utvikle 
trygghet, livskompetanse og forståelse av hva det vil si å være menneske, både som individ og 
som samfunnsmedlem. Gjennom fellesskapsopplevelser og i møter med kunst, kan vi utvikle 
vår evne til å ta andre perspektiv enn våre egne, styrke evnen til å tenke kritisk og selvstendig, 
oppdage menneskelige fellesnevnere på tvers av tid og rom og styrke vårt mot til aktiv 
deltagelse på ulike samfunnsarenaer. 

Planen beskriver i kapittel 1 kulturskolens rolle i opplæringen og som lokalt ressurssenter. I kapittel 2 
legger den føringer for rammer, prinsipper og pedagogiske retningslinjer. Kapittel 3 beskriver det 
faglige og pedagogiske innholdet for det enkelte undervisningsfag.   

Kulturskolen er forankret i Opplæringsloven § 13-6 og skal gi et tilbud av høy faglig og pedagogisk 
kvalitet, som er en fordypning utover det obligatoriske skoleverket. Kulturskolen gir også tilbud i 
kunst- og kulturfag som ikke finnes i grunnopplæringen. Kulturskoletilbudet retter seg i hovedsak mot 
barn og unge i alderen 0-19-år. Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen medvirke til å styrke 
kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet gjennom forpliktende samarbeid med skole- og 
kultursektor.  

Gjennom et tredelt programtilbud skal kulturskolen ivareta læring, opplevelse og formidling på alle 
nivå og legge grunnlag for bred rekruttering og planmessig opplæring.  Programmene skal også være 
relevante for elever som ønsker å kvalifisere seg for videregående og høyere utdanning innen kunstfag. 

Rammeplanen er et grunnlagsdokument for utviklingen av nasjonale standarder og lokale læreplaner i 
skoleslaget. Den forutsetter også at det etableres nasjonale og lokale system for å utvikle og sikre 
kvaliteten i undervisningstilbudene.  
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KAPITTEL 1 – KULTURSKOLENS SAMFUNNSOPPDRAG 

1.1. Kulturskolens formelle oppdrag 
Barnekonvensjonen 

Norge ratifiserte FNs Barnekonvensjon den 08.01.1991. Barns rettigheter til kunst og kultur er nedfelt 
i barnekonvensjons § 31: 

1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som 
passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. 

2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og 
kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, 
kunstneriske, rekreasjons og fritidsaktiviteter. 

I 2003 ble barnekonvensjonen med tilleggsprotokoller tatt direkte inn i norsk lov gjennom 
menneskerettighetslovene § 2-4.  

Opplæringsloven 

I 1997 ble kulturskolen lovfestet med paragraf § 13-6 i opplæringsloven: 

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og 
kulturskuletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles.  

1.2. Kulturskolens formål  
Kulturskolen skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, 
bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse. 

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker 
det. Formålet med opplæringen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske 
uttrykk. Kulturskolen er den sentrale grunnutdanningen i den sammenhengende utdanningslinjen som 
kan kvalifisere elever til opptak i høyere kunstfaglig utdanning for elever med særlig interesse og 
motivasjon. Alle elever i kulturskolen skal få undervisning som er tilpasset deres interesse og 
forutsetninger. 

Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter, et omdreiningspunkt for skole- og kulturlivet i den 
enkelte kommune. Nasjonalt er den en del av en landsomfattende kulturell infrastruktur som bidrar til 
å løfte fram kunst og kultur som bærende elementer i samfunnsutviklingen.   

1.3. Kulturskolens mål 
Kulturskolen skal: 

Ø gi alle elever mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i kunstfag 
Ø gi alle elever mulighet til å dyktiggjøre seg i kunstneriske uttrykksformer 
Ø gi alle elever mulighet til å finne og formidle sine egne kunst- og kulturuttrykk 
Ø styrke elevenes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse  
Ø styrke evnen til kritisk refleksjon og selvstendige valg  
Ø gi fordypningsmuligheter som kan danne grunnlag for videregående og høyere utdanning 

innen kunst- og kulturfag 
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Målene gjelder all kulturskolevirksomhet. Egne fagplaner skal angi hva eleven forventes å oppnå i de 
enkelte fag og program. De ulike fagene skal ivareta målene for kulturskolen på fagenes premisser. 
Varierte arbeidsformer, fleksibel organisering av tilbudene og ulike vurderingsformer skal inngå i den 
enkelte fagplan.     

1.4. Kulturskolens plass i den lokale kulturelle grunnmuren 
I Kulturutredningen 2014 (s. 257) skisseres fire ulike forventninger til kulturskolen. Den skal ivareta et 
dannelsesmål, den skal være tilgjengelig for alle som ønsker det, den skal bidra til at barn med særlig 
evner og interesser får utvikle sitt potensial, og den skal fungere som et ressurssenter i det lokale 
skole- og kulturlivet. 

Kulturskolen skal i henhold til opplæringsloven, organiseres i tilknytning til skoleverket og kulturlivet. 
Som lokalt ressurssenter skal kulturskolen samarbeide med skole- og kultursektor og medvirke til å 
styrke kompetanse og kulturell utfoldelse i lokalsamfunnet. Det innebærer et forpliktende og bredt 
samarbeid med barnehager, grunnskoler, videregående skoler, det lokale kulturlivet og profesjonelle 
aktører innen kunst- og kulturformidling. 

Det norske samfunnet består av mange ulike befolkningsgrupper.  Geografisk mobilitet og økende 
grad av internasjonalisering bidrar til at samfunnet er langt mer komplekst enn tidligere. Kulturskolen  
bør gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt sammensatt tilbud i opplæringen, både når det gjelder 
undervisning, formidling og skapende virksomhet.  

I Stortingsmelding nr.10 (2011-2012) om inkludering og mangfold beskrives verdien av deltaking i 
kulturaktivitet (s.7): 

Deltaking i kulturaktivitetar er ein måte å høyre til samfunnet på. I det moderne samfunnet er 
personleg og sosial identitet sterkt knytt til deltaking i kulturaktivitetar. Som følgje av at 
kulturtilbod og kulturaktivitet har vorte ein meir sentral del av samfunnet og at fleire deltek, 
kan konsekvensane av utanforskap opplevast sterkare enn tidlegare.   

Grunnskolens rolle 

Grunnskolen har ansvaret for den obligatoriske opplæringen og i skolens generelle læreplan finner vi 
følgende om møtet med kunst og kulturuttrykk: 

Elevene må utvikle gleden ved det vakre i møte med kunstneriske uttrykk og ved å utforske og 
utfolde egne skapende krefter (Kunnskapsløftet K06 generell del s 13)  

I møtet med skapende kunst kan en rykkes ut av vaneforestillinger, utfordres i anskuelser og få 
opplevelser som sporer til kritisk gjennomgang av gjengse oppfatninger og til brudd med 
gamle former (K06 Generell del s13) 

Opplæringen må derfor fremme evnen til flid og til å gjøre seg umak. Den må nøre 
utholdenhet ved å la de unge oppleve at erfaringer, kunnskaper og anlegg gir bedre mestring 
og blir verdsatt. God undervisning skal gi elevene erfaringer i å lykkes i sitt arbeid, gi tro på 
egne evner og utvikle ansvar for egen læring og eget liv. (K06 Generell del s18) 

De estetiske fagene i grunnskolen er allmenndannende, ivaretar sjangerbredde og mangfold og gir et 
grunnlag for å utvikle estetiske og faglige ferdigheter, kreativitet, kritisk sans og kulturell og sosial 
kompetanse. Dette er basisferdigheter for livsmestring og danning. 
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Den kulturelle skolesekken 

Den kulturelle skolesekken (DKS) inngår i grunnskolens tilbud til alle elever. Gjennom konserter, 
forestillinger og utstillinger møter elevene profesjonelle kunstnere flere ganger hvert skoleår. 
Grunnskole og kulturskole og DKS kan utvikle felles prosjekter der elever, lærere, kulturkontakter og 
utøvere kan samarbeide.  

Kulturskolens rolle 

Kulturskolens hovedoppgave er undervisning og arbeid med den skapende og utøvende siden av 
kunstfagene utover det grunnopplæringen kan tilby. Opplæring i kulturskolefagene er individuelt 
tilpasset, kontinuerlig og langsiktig, og kan bidra til at elevene får en livslang fritidsaktivitet, interesse 
og engasjement eller et grunnlag for yrkesutdanning innen kunstfag. Undervisningen foregår både 
individuelt og i små og større grupper. Mens grunnskolens opplæring er aldersdelt og organisert i 
klassetrinn, har kulturskolens undervisning større grad av aldersblanding. Det kan bidra til nettverk 
mellom elever fra ulike miljøer, klassetrinn og skoler, og aldersblandingen styrker læringsmiljøet i 
kulturskolen. I kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter inngår også samarbeid med helsesektoren 
bl.a. med barnevern, sosialtjeneste, flyktningetjeneste, helsesøster og eldreomsorg.  
 
Kulturskolen utgjør en viktig forberedelse til de studieforberedende utdanningsprogrammene Musikk-
Dans-Drama og Formgivingsfag i videregående skole, og til høyere kunstutdanning. Dermed sikres en 
kontinuerlig utdanningslinje fra begynnernivå til profesjonelle orkestre, danse- og teaterensembler, 
nasjonalt og internasjonalt.  
 

Samarbeidet mellom kulturskole og grunnopplæring bør foregå både på elevnivå, lærernivå og 
ledernivå. Det kan for eksempel være samarbeid om store forestillinger og produksjoner som 
gjenspeiler kulturelt mangfold, samarbeid om integrering av kunst- og kulturperspektivet i fag, om 
utstyr og lokaler, om forskning på metoder og læringsmiljø, pedagogisk veiledning og kulturskolen 
som utstillings- og konserttilbyder. Kulturskolen kan også være en velegnet arena for innovasjon og 
entreprenørskap gjennom samarbeid med ulike lokale, regionale og nasjonale aktører.  

Det lokale kulturlivet 

I det lokale kulturlivet møtes barn, unge og voksne på ulike arenaer for kunst- og kulturaktivitet. 
Gjennom deltagelse i frivillige organisasjoner, lærer barn og unge hvordan demokratiske fellesskap 
fungerer. For hundrevis av korps, kor, teaterlag, dansegrupper og foreninger som benytter seg av 
opplæringstilbudet gjennom kulturskolen, er skoleslaget en forutsetning for kvalitet og kontinuitet. 
Kulturlivet er avhengig av at stadig nye medlemmer rekrutteres inn i deres organisasjoner, og et tett 
samarbeid mellom kulturskolen og kulturlivet bidrar til dette.  

1.5. Kulturskolens fag  
Kulturskolens fag er primært musikk, dans, teater, visuelle kunstfag og skapende skriving. Fagplaner 
for disse fagene finnes i rammeplanens kapittel tre. Kulturskolene kan tilby andre fag av kunstnerisk 
eller formidlende karakter. Den enkelte kulturskole er ansvarlig for å utvikle lokale læreplaner med 
basis i rammeplanen i alle fag skolen tilbyr. 

1.6. Kulturskolens organisering av opplæringen 
For å ivareta kulturskolens brede samfunnsoppdrag har rammeplanen definert tre ulike 
opplæringsprogram. De tre programmene har forskjellig profil og henvender seg til ulike elevgrupper 
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(målgrupper). Alle programmene skal tilby undervisning av høy faglig og pedagogisk kvalitet og skal 
ivareta elevens rett til tilpasset opplæring uansett om undervisningen foregår som individuell eller 
gruppeundervisning. Alle elever skal ha tilgang til arenaer for formidling av sine uttrykk og de skal få 
tilbakemeldinger på egen utvikling og resultat 

Ø Grunnprogrammet er et tilbud til elever som ønsker deltagelse i kulturaktivitet knyttet til ett 
eller flere av kulturskolens fag. Undervisningen kan ta sikte på å gjøre elevene kjent med 
innhold og arbeidsmåter i de ulike fagene slik at elevene etter hvert kan velge det eller de 
fagene de er motivert for. Programmet kan også tilby undervisning særskilt egnet for store 
ensembler, som f.eks. kor og dansegrupper. Undervisningen er organisert i større grupper. 

Ø Kjerneprogrammet er for elever som ønsker å utvikle faglige ferdigheter over tid og er 
basert på langsiktighet og progresjon. Det favner ulike stadier, fra begynnernivå til 
viderekommende nivå, og forutsetter betydelig egenøving i tillegg til undervisningstimene. 
Undervisningen er tilpasset den enkelte elev og foregår både individuelt og i grupper. 

Ø Fordypningsprogrammet er for elever på høyt nivå og med særlig motivasjon for 
ekstraordinær fordypning i faget. Deltagelse forutsetter at eleven kan møte til undervisning 
flere dager pr.uke og kan arbeide selvstendig og målrettet med øving/trening. Det forutsettes 
særskilt tilrettelagte inntaksprøver til programmet. Deler av undervisningen kan foregå i 
samarbeid med andre institusjoner på regionalt og nasjonalt nivå. Kulturskolene er allerede en 
del av det statlige talentprogrammet” Unge musikere” i regi av høyere 
musikkutdanningsinstitusjoner. Tilsvarende samarbeid bør utvikles i andre kunstfag. 

Den enkelte kulturskole avgjør selv sammensetningen av programprofilene og organisering av 
tilbudene, men alle kulturskoler skal alene, eller i samarbeid med andre kulturskoler gi tilbud innenfor 
alle tre program. Alle elever skal ha muligheter for deltagelse i fordypningsprogram, så fremt 
kunstnerisk nivå og motivasjon er tilstede.  Alle program skal ha en faglig begrunnelse og en 
beskrivelse av hvilke læringsprosesser som skal kjennetegne programmet. For å sikre kvalitet i alle 
programmene oppfordres kommunene til interkommunalt og regionalt samarbeid, i tillegg til god 
kontakt og samarbeid med de høyere utdanningsinstitusjonene og profesjonelle miljø som driver 
talentprogram. 
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1.7. Kulturskolens undervisningsprogram 
PROGRAM GRUNNPROGRAM 

       

KJERNE 

PROGRAM 

FORDYPNINGS 

PROGRAM 

MÅL Utvikle generelle kunst- og 
kulturfaglige ferdigheter 

 

Utvikle faglige 
ferdigheter i et kunstfag 
som kan kvalifisere for 
videregående utdanning 

Videreutvikle utøvende 
og teoretiske ferdigheter 
som kan kvalifisere til 
videregående - og 
høyere utdanning 

MÅLGRUPPE Elever 0-19 år  

Deltagere i alle 
aldersgrupper for kurs- og 
fellesaktiviteter  

Elever 4-19 år 

 

Elever 9 -19 år 

 

INNHOLD 

 

Kulturell utfoldelse og 
opplæring i kulturskolens 
ulike fag 

 

Utvikle ferdigheter og 
mestringsmuligheter 
gjennom systematisk 
trening 

Videreutvikle faglige 
ferdigheter 

Talentutvikling 

Deltagelse i kulturelle og 
kunstneriske aktiviteter som 
fremmer opplevelse av og 
forståelse for kunstfagene 

Bidra til utvikling av 
eget uttrykk. Deltagelse i 
støttefag/disipliner og 
fellesprosjekter 

Utvikle personlige 
uttrykk. Obligatorisk 
deltagelse i 
støttefag/disipliner og i 
større 
formidlingsprosjekt 

ORGANISERING Gruppeundervisning 

Ensembler  

 

Individuelt tilpasset 
opplæring i grupper 

og/eller 

Individuell undervisning  

og 

Samarbeid med grunnskole Individuell undervisning  Klasseundervisning og 
ensembler 

VEILEDNING OG 
VURDERING  

Åpen tilgang for alle elever 
som ønsker det  

Kontinuerlig formativ 
veiledning/vurdering 

Framføringer/pre-
sentasjoner med 
tilbakemelding   

Opptak etter plasser og 
prioritering  

Kontinuerlig formativ 
veiledning/vurdering 

Framføringer/pre-
sentasjoner med 
tilbakemelding  
Utviklingssamtale med 
elever og foreldre 

 

 

Opptaksprøver og 
inntakskrav  

Kontinuerlig formativ 
veiledning/vurdering 

Framføringer/pre-
sentasjoner med 
tilbakemelding  
Utviklingssamtale med 
elever og  foreldre 

Vurdere resultat opp mot 
kriteriene for deltagelse i 
programmet 
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KAPITTEL 2  

PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER FOR KULTURSKOLEVIRKSOMHET 

2.1. Prinsipper for opplæringen  
 

Innledning 

Opplæringsloven § 13-6 pålegger alle kommuner i Norge å ha et musikk- og kulturskoletilbud. 
Prinsippet om likeverdighet i skole- og utdanningstilbud er en overordnet kultur- og utdanningspolitisk 
målsetting i Norge, og rammeplanen bidrar til å sikre felles nasjonale normer for mål, innhold og 
kvalitet i kulturskolene.  

2.1.1. Kommunens ansvar som skoleeier  
Kommunen har som skoleeier ansvaret for at kulturskolens tilbud er i tråd med nasjonale føringer gitt i 
rammeplanen. Kulturskolen skal inngå i kommunens plandokumenter og være en del av kommunens 
strategiarbeid både innen utdanning, kultur og helse.  

Skoleeier har ansvar for at kulturskolen har høyt kvalifiserte lærere. I dette inngår også å sikre 
kulturskolelærerne tilsvarende videre- og etterutdanningstilbud som lærerne i skoleverket. Kommunen 
bør initiere samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner om forskning og utviklingsarbeid i 
kulturskolens fag og oppmuntre kulturskolen til å ta imot praksisstudenter fra høyere 
utdanningsinstitusjoner innenfor kunstfag og lærerutdanning.   

Kommunen har ansvar for at kulturskolen har lokaler som er tilpasset den undervisningen som tilbys, 
og kulturskolen skal kunne disponere andre kommunale undervisningslokaler vederlagsfritt. Skoleeier  
bør sørge for at kulturskolen kan tilby friplasser og moderasjonsordninger for å sikre like muligheter 
for deltagelse i kulturskolens tilbud. 

Skoleeier har ansvar for drift av kulturskolen og for å sikre at kulturskolen har et system for 
kvalitetssikring av opplæringen. Kulturskolen skal inngå i fylkesmannens tilsyn med kommunene. 

2.1.2. Rammeplan og lokale læreplaner 
Med utgangspunkt i den nasjonale rammeplanen skal det utarbeides lokale læreplaner for alle fag og 
emner kulturskolen tilbyr. De lokale læreplanene skal ivareta både nasjonale normer med hensyn til 
målsetting for undervisningen og lokale tilpasninger med hensyn til innhold, organisering og fagtilbud. 

2.1.3. Skoleleders ansvar 
Den enkelte kulturskole er selv ansvarlig for å ivareta et kontinuerlig arbeid med kvalitetssikring av de 
tilbud som gis.  

Skoleleder må oppmuntre til pedagogisk utviklingsarbeid der relasjonsperspektiv og styrking av 
refleksjons- og læringsprosesser i personalet, ses på som sentrale forutsetninger for utvikling. 
Eksempler på utviklingsarbeid kan være ulike måter å organisere undervisningen på, egenproduksjon 
av materiell, forskning på egen og kollegers undervisning og flerkulturelle og tverrfaglige 
produksjoner. Forskning og kunnskapsutvikling skal sette sitt preg på kulturskolen som lærende 
organisasjon, og de ansatte bør delta i regionale og nasjonale fag- og forskningsnettverk.  

For å sikre en kunnskapsbasert videreutvikling av kulturskolen, er det grunn til å understreke behovet 
for ytterligere dokumentasjon og systematiserte og empiriske studier i skoleslaget. Kulturskolelæreren 
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og – lederen bør i større grad skoleres i utforsking og dokumentasjon av egne praksiserfaringer, gjerne 
i samarbeid med høyere utdanning.   

2.1.4. Samarbeid om elevenes læring   
Institusjonelt samarbeid:  

I opplæringsloven er kulturskolens virksomhet beskrevet i sammenheng med barnehagen, 
grunnopplæringen og kulturlivet. Kulturskolen har et særlig ansvar for å samarbeide med skoleverket, 
korps, kor, lag, foreninger, frivillige og profesjonelle kunst- og kulturorganisasjoner, om elevenes 
læring. På den måten møter eleven en helhetlig arena for sin kunstutfoldelse, og slik anerkjennes 
elevens kunnskaper og ferdigheter også utenfor kulturskolen. 

Kunnskapsløftet appellerer til et samarbeid på tvers av skoleslag og i det praktiske liv; i fagene musikk 
og kunst og håndverk:  

Samarbeid med profesjonelle musikere og kunstnere og samarbeid mellom grunnskole og 
kulturskole muliggjør møter med kunstuttrykk av høy kvalitet og gir elevene anledning til å 
være medskapende i arbeids- og formidlingsprosessen (K06-læreplan i musikk). 
 
Den samlede kompetansen i musikk og dans bidrar til å oppfylle skolens mål om å utvikle 
skapende, samhandlende og integrerte mennesker som er i stand til å realisere seg selv på 
måter som kommer individ og samfunn til gode (K06-læreplan i musikk). 
 
Faget gir muligheter for utvikling av entreprenørskap og samarbeid 
med bedrifter, institusjoner og fagpersoner (K06-læreplan i kunst og håndverk) 

Små kommuner vil ha gevinst av interkommunalt og regionalt samarbeid. Dette vil spesielt være 
aktuelt for Fordypningsprogrammet og et eventuelt behov for ekstraordinær lærerkompetanse. 

Samarbeid med hjemmet:  

En viktig faktor for at eleven skal lykkes, er at både foreldre og lærere er engasjerte og støttende og 
har forventninger til at barnet skal lære.En løpende kontakt mellom kulturskole og hjem er derfor 
viktig; om elevens utvikling, trivsel, frammøte og øvingsinnsats. Kontakten må etableres tidlig slik at 
det bygges opp et tillitsforhold.   

Elever og foreldre skal gjøres kjent med hvilke forventninger kulturskolen har til elevens innsats i de 
ulike programmene. De skal også gjøres kjent med kulturskolens læreplan for det aktuelle faget og om 
det undervisningstilbudet de kan forvente at deres barn vil få. Lærer sammen med foreldre må 
motivere eleven til aktiv utfoldelse innenfor sitt kunstfaglige virkefelt, også utenom den organiserte 
opplæringstida. 

 En del kulturskoler har lange tradisjoner for opplæring av både elever og foreldre sammen. Det 
stimulerer samspillet og letter oppfølgingen i hjemmet. Skoleåret bør ha 1-2 utviklingssamtaler der 
lærer og elev med sine foreldre deltar, der elevens læringsprosess og læringsresultater, trivsel og 
innsats er tema for dialog og vurdering. Prinsippet om tilpasset opplæring skal være retningsgivende. 
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2.1.5. Kompetansekrav for tilsetting i kulturskolen 
Undervisningsstillinger 

Krav for tilsetting i undervisningsstillinger for kulturskolen skal følge de til enhver tid gjeldende krav 
for tilsetting i de deler av skoleverket som er sammenlignbare med arbeidsoppgavene i kulturskolen.  
Tilsetting i undervisningsstilling i kulturskolen forutsetter at ett av følgende kompetansekrav er 
innfridd: 

Ø Høyere kunstfaglig utdanning på minimum 240 studiepoeng inkludert godkjent pedagogisk 
utdanning tilsvarende krav som til grunnskolen 
  

Ø Faglærerutdanning for undervisning i kunstfag og godkjent pedagogisk utdanning tilsvarende 
krav som til grunnskolen 

Skoleeier kan unntaksvis tilsette søkere som ikke tilfredsstiller formelle kompetansekrav dersom 
realkompetanse kan dokumenteres. 

Lederstillinger 

Tilsetting i lederstillinger i kulturskolen skal følge krav til tilsetting i lederstillinger i skoleverket for 
øvrig. Det forutsetter at ett av følgende kompetansekrav er innfridd: 

Ø Høyere kunstfaglig utdanning på minimum 240 studiepoeng inkludert godkjent pedagogisk 
utdanning tilsvarende krav som til grunnskolen og i tillegg 60 studiepoeng lederutdanning 

Ø Minimum 180 studiepoeng lederutdanning hvorav minimum 120 studiepoeng er kunst-
/kulturfag og i tillegg godkjent pedagogisk utdanning tilsvarende krav som til grunnskolen 

I tillegg må leder ha minimum 3 års erfaring som kulturskolelærer eller tilsvarende relevant 
arbeidserfaring. Skoleeier kan tilsette søkere som ikke tilfredsstiller formelle kompetansekrav dersom 
realkompetanse kan dokumenteres. 

 

2.2 Retningslinjer for opplæringen 

2.2.1. Kulturskolens verdigrunnlag 

Kulturskolen bygger på grunnopplæringens humanistiske menneskesyn og på samfunnsverdier som 
fellesskap, ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati. Det norske fellesskapet rommer et voksende 
mangfold av kulturelle uttrykk. Ved å anerkjenne og synliggjøre mangfoldet, kan kulturskolen bidra til 
å videreføre og fornye vår kulturarv.  

Kulturaktiviteter gir arenaer for tilhørighet og sosialt fellesskap. Av stor betydning er det også 
at kulturaktiviteter gir skolering til deltagelse i det uenighetsfellesskapet som er en 
forutsetning for et fungerende demokrati (Kulturutredningen 2014 s.10) 

 

Kulturutredningen 2014 framholder begrepet ytringskultur til forskjell fra det utvidede kulturbegrepet. 
(s.60). Ytringskulturen har kulturelle formål som det primære og avgrenses til vern og videreføring av 
materiell og immateriell kulturarv, samt kunstnerisk virksomhet, opplæring og publikumsmøter knyttet 
til denne. Den viser til den profesjonelle og ikke-profesjonelle utøvelsen av disse uttrykksformene, 
samt å tilegne seg slike kulturelle uttrykk som publikum.(s.61) 
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Kulturarv plasserer kunst- og kulturopplæringen i en kjede og kan vise elevene hvilken historisk og 
kulturell sammenheng de står i: Kulturarven som fortid; med dens produkter, tradisjoner og tankesett, 
som nåtid; gjennom elevenes referanser og skapende uttrykk her og nå, og som framtid; der elevene 
skal bruke det lærte i en hittil ukjent verden. Opplæringen skal legge til rette for at elevene utvikler 
kritisk skjønn, refleksjon og dømmekraft. 
 
For kulturskolen er det naturlig å legge ytringskulturbegrepet til grunn for sin virksomhet. 
Kulturskolens hovedanliggende er elevenes kunstneriske og kulturelle kompetanse. Til grunn ligger et 
helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og et uttrykksbehov som kan 
utvikles gjennom opplæring i og arbeid med kunstneriske og kulturelle uttrykk. Kunst- og 
kulturuttrykk berører grunnvilkår ved vår tilværelse som glede, lengsel, drømmer, melankoli, 
ensomhet og er fundamentale i oppdragelsen av barn og unge. 
 
Elevenes mediehverdag er preget av at mange typer kommunikasjon og uttrykksmåter samvirker; for 
eksempel bilde, lyd, design og verbalspråk. Kulturskolelærerne må i fellesskap øke sin bevissthet 
rundt denne kjensgjerningen. Det kan stimulere kunst- og kulturprosjekter i skolens regi, som ivaretar 
tverrfaglighet og sidestilte uttrykksformer i én og samme produksjon. Samtidig må det stimulere til 
kritisk debatt og refleksjon om kulturskolens rolle i dette bildet, nå og i framtida.  
 

2.2.2. Kunnskap og læring i kulturskolen 
Kunnskap må forstås bredt og inkluderende i kulturskolen; som et vidt spekter av handlinger, 
ferdigheter, fakta og opplevelser. I kunstfagene er også den tause kunnskapen viktig for virksomheten. 
Undervisningen skal romme både ferdighetsopplæring, formidlingstrening, kunst- og 
kulturopplevelser og deltagelse i samarbeidsprosjekt med andre elever, lærere og profesjonelle 
kunstnere. I ferdighetsopplæringen må begrepsforståelse være et siktemål. Det må skje i møtet med 
praktisk utøving, der eleven møter det enkelte fags materialer, verktøy, instrumenter, formspråk osv. 
Med utgangspunkt i lærerens undervisning og praktiske demonstrasjoner vil eleven utforske, skape og 
utvikle ferdigheter og uttrykksevne.  

Hovedarenaene for elevenes læring er undervisningstimene og hjemmearbeidet. Men læring foregår 
også i andre sammenheng. Å delta i ulike formidlingssammenhenger er en viktig del av 
læringsprosessene. Motivasjon styrkes særskilt når elevene får samhandle med andre som har kommet 
lengre enn en selv. Elevene får mulighet til å undre seg og eksperimentere; til å være små forskere. De 
får oppdage uttrykksmidlene og ta dem i bruk. 

Elevens vekst og mestring er det viktigste målet for opplæringen. Kulturskolelæreren må lære eleven å 
ta ansvar for egen innsats i og mellom undervisningstimene. Metoder for å integrere elevens 
egenøving i opplæringen bør være et prioritert tema i undervisningen. Lærerens krav og forventninger 
til resultat er av stor betydning for elevens innsats og motivasjon. Kulturskolelærere bør utvikle 
normer og kriterier for et godt resultat. De må også kunne diskutere hva som kjennetegner gode 
læringsprosesser. 

 

 
	  

	  



15	  
	  

2.2.3. Vurdering for læring i kulturskolen 
Kulturskolen kan være tjent med å hente inspirasjon fra den nasjonale satsingen på vurdering i 
skoleverket, bl.a. for å utvikle et begrepsapparat innenfor det pedagogiske vurderingsfeltet. Samtidig 
må vurderingsvirksomheten tilpasses kunstfagenes egenart.  

Det bør gjennomføres kompetanseheving i vurdering for kulturskolens lærere. En må belyse 
sammenhengen mellom kunstneriske mål, kriterier, motivasjon og veiledning. Målet er å utvikle god 
og framtidsrettet vurderingskultur i skoleslaget. Vurdering for læring innebærer veiledning, 
tilbakemeldinger til eleven og utviklingssamtaler, der hensikten er å skape best mulige betingelser for 
elevens utvikling.   

På institusjonsnivå er det nødvendig med løpende vurdering av undervisningsformer og organisering, 
om eleven er på riktig program, og av alle støttefunksjoner som bidrar til elevens utvikling.  

2.2.4. Kvalitet i kulturskolen 
Begrepet kvalitet bør være gjenstand for kontinuerlig debatt i kulturskolen. Viktige forutsetninger for 
kvalitet kan være:  
 
Undervisnings- og læringskvalitet: 

Ø Elevenes innsats og aktivitet i undervisning, hjemme og i formidlingsarbeid 
Ø Forholdet mellom mål og realisering av de ulike programmene   
Ø Undervisning, læringsprosesser og læringsmiljø 
Ø Lærerkompetanse og kollegasamarbeid 
Ø Pedagogisk utviklingsarbeid  

 
Kvalitet i rammefaktorer: 

Ø Rutiner for elevopptak 
Ø Mengde undervisningstid og organisering av undervisningen 
Ø Utstyr og lokaliteter 
Ø Ressursbruk 

 
Virksomhetskvalitet: 

Ø Samarbeidet mellom hjem og kulturskole  
Ø Muligheter for kompetanseutvikling for lærere og ledere 
Ø Aktivitetsnivå, antall konserter/forestillinger/utstillinger 
Ø Kulturskolens system for skolebasert vurdering 
Ø Langsiktighet i virksomhetsplanleggingen 
Ø Arbeidsmiljø 

 
Alle disse punktene bør inngå i interne kvalitetssikringssystemer som gjennomføres jevnlig. I arbeidet 
med kvalitetssikring bør det tas i bruk systematiske metoder for kulturskoleutvikling. På den måten 
kan kulturskolen bli en lærende skole der erfaringsbasert viten kan lede til ny innsikt og kunnskap.  

 

2.2.5. Lærerrollen og profesjonen  

”Lærerne avgjør ved sin væremåte både om elevens interesser består, om de føler seg flinke 
og om deres evner vedvarer” (K06, Generell del, s.22). 
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Profesjonskunnskap 

Den viktigste enkeltfaktor i opplæringen er læreren. Kulturskolelæreren må ha et bevisst forhold til 
sine mange roller; som profesjonsutøver, instruktør, leder av små og store grupper, organisator, 
inspirator, kulturbærer, vurderer, utøver og kollega. 

Ledelsen må legge til rette for at lærerne får dele og kritisk vurdere sin felles yrkeskunnskap. De må 
kunne beskrive og begrunne sin praksis med et felles fagspråk. Slik kan den tause kunnskapen i større 
grad komme til uttrykk og profesjonaliteten løftes fram, ikke minst i kontakten med personer og 
institusjoner utenfor kulturskolen.  

Profesjonsutøvelse 

Den enkelte kulturskole bør vektlegge og stimulere ulike kompetanser hos læreren som: 

Ø Kunstfaglig kompetanse  
Ø Didaktisk kompetanse 
Ø Kommunikativ kompetanse 
Ø Refleksjonskompetanse 
Ø Relasjonskompetanse  
Ø Lederkompetanse 
Ø Læreplankompetanse 
Ø Vurderingskompetanse 
Ø Yrkesetisk kompetanse 

 
Disse bør være gjenstand for refleksjon og tolkning, og legges til grunn for dialoger om arbeidsmiljø 
og læringsmiljø. 

Profesjonsutvikling 

Kulturskolens kvalitet vil bl.a. avhenge av at lærerne har en arbeidssituasjon hvor de kan utvikle seg 
som utøvere av sitt fag. Lærernes rolle som aktive utøvere skaper gode forbilder for elevene.  

Det er viktig at kulturskolelærerne får tilgang til etter- og videreutdanning, deltagelse ved konferanser 
og tilgang til forskning i sitt fag. Kulturskolelærerne bør få støtte til faglig-pedagogisk 
utviklingsarbeid, utprøving og publisering. 

2.2.6. Forskning og utviklingsarbeid 
Kulturskolefeltet er et relativt nytt profesjonsfelt som trenger forskning og utviklingsarbeid for å 
utvikle kunnskap om skoleslaget. Det er viktig at kulturskolelærere får støtte til å forske i egen praksis 
og til å drive faglig-pedagogisk utviklingsarbeid. De bør også få støtte til utprøving og publisering. 
Som del av profesjonsutøvelsen er det avgjørende at både lærergruppa og ledelse får opplæring i lokalt 
læreplanarbeid, - også for å kunne implementere rammeplanen. 

Høyere kunstfaglige utdanningsinstitusjoner kan i samarbeid med praksisfeltet initiere og gjennomføre 
utviklingsprosjekt med fokus på bl.a. nye arbeidsmåter og organisering av undervisning, utvikling av 
nytt undervisningsmateriell og multimediale undervisningsformer. Kulturskolen som lokalt 
ressurssenter innebærer også muligheter for å undersøke hvordan kulturskolens faglige ressurser kan 
brukes i kulturlivet, i forebyggende helsearbeid, i eldreomsorg og i profesjonell formidling. 
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Høringsmal

Ny	rammeplan	for	kulturskolen,	del	1

Fra:
Dato:

I	høringen	hadde	det	vært	fint	å	få	kommentert	følgende	påstander	spesielt:

1.	 Innføring	av	de	tre	programmene	er	det	viktige	grepet	for	å	bedre	kvaliteten	
på kulturskoletilbudet	lokalt

2.	 Innføringen	av	de	tre	programmene	lar	seg	løse	innenfor	eksisterende
økonomiske	ressurser
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Rammeplan	for	kulturskolen ”Mangfold	og	fordypning”
Forord:

Kapittel	1:
Kulturskolens	formål:

Kulturskolens	mål:

Kulturskolens	plass	i	den	lokale	grunnmuren:

Annet:

Kapittel	2:
Kommunens	ansvar	som	skoleeier:

Rammeplan	og	lokale	læreplaner:

Kulturskolens	verdigrunnlag:

Annet:
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