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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. 

 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 

Rolf Jonas Hurlen Lill Kristin Stavik 
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NESSET KIRKELIG FELLESRÅD -ÅRSMELDING 2017

I.  Innledning

Nesset kirkelig Fellesråd sine oppgaver er nedfelt  i  kirkelovens § 14, der følgende ansvarsområder er
nevnt:
Kirkelig Fellesråd har ansvar for:

- Bygging drift og vedlikehold av kirker
- Anlegg, drift og forvaltning av gravplasser
- Opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
-  Anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor
- Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell og konfmnasjonsopplæring.

Som det kommer fram av overnevnte liste, er det et bredt ansvarsområde fellesrådet har, og samtidig
er det viktig å  se at dette også er en avgrensing mot det enkelte menighetsråds ansvar i møte med
menighetens oppgaver og utfordringer.
1 Nesset har Fellesrådet ansvaret for 4 kirker, 6 gravplasser. Vi har ved årsskifte 6 ansatte i forskjellige
stillingsstørrelser og ansvarsområder.

Det som har vært fokus på i 2017 har vert det psykososiale arbeidsmiljøet hos oss. Vi har engasjert
Stamina Helse AS, som gjennom undersøkelser og intervju av ansatte, leverte en rapport til
Fellesrådet, som synliggjorde utfordringer vi måtte arbeidet videre med.
Det har vært en krevende prosess, og det har krevd mye tid, men samtidig opplever vi at det har nyttet.

Vi hadde også et ønske å få fram en vedlikeholdsplan for kirkene våre, sammen med kommunen, med
bakgrunn i de tilstandsrapportene vi fikk utarbeidet i 2016. Dette arbeidet har vi ikke lykkes så godt
med, mest grunnet i at andre oppgaver har tatt mye av tiden.

HMS arbeidet er også et viktig område i arbeidet vårt. Det handler om egen sikkerhet og hele tiden se
etter risiko-faktorer som vi kan eliminere. Dette er et pågående arbeid hele året.

Det ble også tatt initiativ til ny Medarbeiderfest i 2017. Dette året ble det arrangert i Eresfjord. på
skolen. Staben hadde programmet. Oppslutningen var noe mindre enn året før, men de som deltok
opplevde en hyggelig kveld.

2. Organisasjon

2.1 . Kirkelig fellesråd

Leder: Nikolai Finset, Eikesdal (fra 01.12.16 til 301 1.17")

Nestleder: AImlaug Berge, Eresfjord (fra 01.12.16 til 30.1 1.17)

Det er avviklet 5 møter, der 35 saker er behandlet; -  av viktige saker / områder nevnes:

. Psykososialtarbeidsmiljø

' Økonomi /økonomistyring

2.2. Administrasjonsutvalget
Leder: Nikolai Finset
Nestleder: Oddbjørn Steinsvold
Utvalget harhatt 1 møter og behandlet 1 saker

2.3.  Menighetsråd / sokneråd (De! vises til egne årsmeldinger/regnskap.)

l



NESSETKIRKELIG FELLESRÅD-ÅRSMELDING 2017

3.  Personale, arbeidsforhold, HMS

3.1. Faste stillinger  pr 31.12.17
Stillingsbeskrivelser: Antall:  Årsverk: Merknader:

Kirketj enere 2 2

Kateket 0 O
Kantor  /  organist 1 0,64

Medarbeider trosopplæring 1 0,4 -,?

Klokker O 0

Kontorfullmektig 0 0

Renholder (Kirkekontor) 1 0.053 Renholdet er 2 timer pr uke

Kirkeverge 1 1
Totalt: 6 4,09 (Møre  bispedømmeråd  er arbeidsgi ver for preslcnc.  )

Kirkelig fellesråd har ved årsskifte 2016/2017  2  kvinner og 4  menn ansatt. der  3  har deltidsstilling.

3.2.  Permisjon

Det er gitt permisjon i sammenheng med kurs, som er relevant til de oppgaver en står i.

3.3.  Ekstrahjelp /  vikarer
Vi har hatt inn noe ekstrahjelp ved gudstjenester og vielser

3.4.  Sykefravær
Det har vært 4 % sykefravær i 2017

3.5.  HMS-arbeid
Vi er knyttet til bedriftshelsetjenesten under Stamina  HOT, avd. Sunndal.

4. Kirkelig aktivitet

4.1.  Statistikk

Nesset Eresfjord Vistdal Eikesdal Totalt

2017 2016 2017 2016  2017  2016 2017 2016 2017 2016

Gudstjenester 24 21 14 l  l 10 1  l 8 8 56 5l

Andakter m/nattverd 2 9 0 0 2 0 0 0 4 9
Døpte 15 17 4 5 5 5 2 0 26 27

Konfirmene 25 3l 3 3 4 3 1 2 33 39

VieISer 3 3 3 0 0 0 l 0 7 3

Begravelser *  r21 22 5 7 2 1 0 0 28 3o
Konserter 0 l 0 l 2 0 0 0 2 2

Soknerådsmøter 5 5 5 5 6 6 2 2 18 18

Soknemøter 1 l 1 1 1 1 1 1 4

4.2 Gudstjenester og kirkelige handlinger
Noen søndager har det vært to gudstjenester, s1ik at en sikrer frihelger for de ansatte.
Skolegudstjenestene gikk ut på grunn av at kateketstillingen ble ubesatt i slutten av året.
1 tillegg har det det vært to messefall pga sykdom.
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NESSET KIRKELIG FELLESRÅD  -  ÅRSMELDING 2017

4.3  Trosopplæring
Dette året  er det gjennomført  både  babysang og barnekor, og samlinger for  4  og 6 åringer.
Lys Våken, J ulevandringer og påskevandringer.

4.4 Konfirmasjon  /  konfirmasjonsopplæring
1 år har det vært gjennomført en konfirmantweekend, i  Eikesdal.
Undervisningen ble gjennomført av kateket l . halvår, og Kristian Due ble leid inn på høsten
2017

4.5 Begravelser
l 2017 har det vært 28 begravelser, mot 30 i fjor.

5 Drifl 0g vedlikehold

5.1 Generelt

1 2017 har vi hatt fokus på den daglige drift. og tatt nødvendige vedlikeholdsoppgaver.

5.2 Kirkekontor  /  administrasjon

Driften av kirkekontoret går som normalt..

Vi flyttet driiisavtale av server til Agrando AS, som nå drifter fagprogrammene.
Påmelding til dåp og vielse gjennom link på vår hjemmeside funger bra..
Ecclesia, er til stor hjelp ved administrasjon av gravstedene, faktureringsrutiner og stellavtaler
Hjemmesiden finner du mm .ncssctkflgm;

Vi jobber for å bruke den mer aktivt for å bedre informasjonen utad.
Vi ønsker bl.a. å få referatene fra fellesrådet ut på hjemmesiden. Det håper vi å få til i nær
fremtid.

 

5.3 Kirker og kirkegårder
Det er blitt gjennomført følgende vedlikehold i 2017:

-  Maling av driftsbygning i Eikesdal
Stell av kirkegårdene har vi fokus på. Vi ønsker at hver enkelt gravplass skal fremstå velstelt
og at utstyr mv. skal være i orden.

() Økonomi  (Del  vises til Årsregnskap 201 7)

6.1 Årsregnskap — drift
I  2017 går vi ut med et mindreforbruk på kr 142 566,—. Årsaken til det er bl.a. at

kateketstillingen har stått ubesatt siden slutten av oktober. I tillegg fikk vi et ekstratilskudd fra
kommunen på kr 200.000,- til dekning av tidligere merforbruk. Siste årene har ikke

overføringene fra kommunen dekket lønns- og prisveksten.
Nå har vi klart å nullstille oss, ved at tidligere merforbruk er dekket inn.

6.2 Årsregnskap — investering
Vi har i år fått dekket inn tidligere udekket beløp
Årets utgift er innskudd KLP på kr  9  834
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NESSET KIRKELIG FELLESRÅD  -  ÅRSMELDYNG 2017

6.3  Gjeld
6.4 Fellesrådet har ingen gjeld

7  Samarbeid

7.2 Nesset kommune

Fellesrådet har godt samarbeid med kommunen, og har følgende tjenester fra kommunen:

Økonomi og regnskap, IKT.
Kommunens valgte representant til kirkelig fellesråd sikrer god og gjensidig kontakt med den
politiske ledelsen.

7.2. Nesset Bygg AS (gravtaking)

Nesset Bygg stiller villig opp ved gravtaking og andre behov i kirkegårdsdriften.

7.3 Nesset Begravelsesbyrå

Vi er takknemlig for å ha byrå i kommunen, som gir både nærhet og trygghet i samarbeidet
rundt dødsfall og begravelser.

7.4 Blomsteravtale

Botaniske Draumar AS i Eidsvåg utfører blomster-stell av gravene som har stellavtaler med
oss. En tjeneste som blir utført på beste måte.

8  Konklusjon:

Årsmeldingen dokumenterer ulike forhold angående ressurser, bemanning, virksomhet, ulike

utfordringer, m.m. samt vurderinger av hvordan Fellesrådet har håndtert dette gjennom året.
Fellesrådet har forsøkt å ivareta ansvaret sitt på best mulig måte; -  hele tiden med fokus på å
legge til rette for et rikt og godt menighetsliv i de  4  menighetene i Nesset.
Fellesrådet er takknemlig for at vi har nå fått balanse i den økonomiske situasjonen, ved at
tidligere merforbruk nå er nullstilt. Vi ser at rammene vi får gir ikke rom for større
vedlikehold av kirkene. Vi balanserer noenlunde ved normal drifi.
Fellesrådet ser at vi har en liten stab, som gjør en flott innsats i hverdagen, og det er viktig at

vi beholder en stabil arbeidsstokk framover, slik at kvaliteten på virksomhetsområdene blir

holdt oppe.

9. Ledelse  2018

9.1. Kirkelig fellesråd:

Konstituen'ng for 2018  -  2018 ble gjort i møte  23.]  1.2017, sak 33  /  2017:
Nikolai Finset, Eikesdal -  leder

Annlaug Berge, Eresfjord -nestleder
10.2.  Administrasjonsutvalg:

Oppnevning og konstituering ble i møtet 19.1 1.2015, sak 34 /2015:
Nikolai Finset, Eikedsal —leder

Oddbjørn Stensvold, Nesset -  nestleder

Kari Petrine Fitje Øverås
Anders Svensli og Erik Fostervold er valgt som ansattes representanter til
Administrasjonsutvalget for 2018
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NESSET KIRKELIG FELLESRÅD -ÅRSMELDING 2017

Eidsvåg, 22.03.2018

Vedtatt av Nesset kirkelige fellesråd i sak 09 /  2018:

A/I/yfvcttu [; ”Uf Cilk (da å,?”— O  (5.432n va Kjir «man? (%

Nikolai Finset, leder Annlaug Åerge, nestleder Oddbjøm Stenvold

”M 01q um hin Hama mu 01, (,1 Syd/k
Bn'tt Aarstad Laila lren Hånde Brit Oppigar

I  / / .  »  ')
”'(/w //é//_,'(L v5 g; rat-#1 Ad.,

Irene Melhus aéihild Due,
sogneprest

32% "?aneä' (  CWQÅXI 4
geat K  iiajbcv

Sissel Karin Hagh

Kari Petn'ne Fit e Øverås,
kommunens representant ]?

. fl/
Jell  Roger  Gammel r

kirkeverge
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Nesset kirkelige fellesråd — årsregnskap 2017

Regnskapsskjema  -  Drift

Inntekter

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter

Salg av driftsmidler/fast eiendom

Refusjoner/overføringer

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale

Statlige tilskudd

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler

Sum driftsinntekter

Utgifter

Lønn og sosiale utgifter

Kjøp av varer og tjenester

Refusjoner/overføringer

Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale

Tilskudd og gaver

Sum driftsutgifter:

Brutto driftsresultat:

Renteinntekter og utbytte

Mottatte avdrag på utlån

Renteutgifter og låneomkostn.

Avdrag på lån

Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.

Netto finansinntekterl-utgifter

Avskrivninger

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat

Interne finansieringstransaksjoner:

Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)

Bruk av disposisjonsfond

Bruk av bundne fond

Sum bruk av avsetninger

Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)

Avsatt til disposisjonsfond

Avsatt til bundne fond

Overført til investeringsregnskapet

Sum avsetninger

REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK  (OVERSKUDD)

REGNSKAPSMESSlG  MERFORBRUK (UNDERSKUDD)

Regnskap

2017

235 082,64

0,00

379 212,07

76 000,00

907 000,00

3  849 000,00

0,00

5 267,23

5  451  561,94

3 343 631,58

1 405 081,78

202 300,07

76 000,00

0,00

5 027 013,43

424 548,51

354,00

0,00

62,24

0,00

0,00

291,76

322 571,00

322 571,00

424 840,27

0,00

0,00

0,00

0,00

220 308,73

0,00

0,00

61 964,56

282 273,29

142 566,98

0,00

Side 1

Regulert

budsjett

2017

202 500,00

0,00

257 000,00

76 000,00

935 000,00

3 849 000,00

0,00

0,00

5 319 500,00

3 474 000,00

1 324 200,00

152 000,00

76 000,00

0,00

5 026 200,00

293 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 19 000,00

319 000,00

293 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 300,00

0,00

0,00

72 000,00

293 300,00

0,00

0,00

Opprinnelig

budsjett
2017

202 500,00

0,00

152 000,00

76 000,00

935 000,00

3 649 000,00

0,00

0,00

5 014 500,00

3 362 000,00

1 237 200,00

152 000,00

76 000,00

0,00

4 827 200,00

187 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

319 000,00

319 000,00

187 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115 300,00

0,00

0,00

72 000,00

187 300,00

0,00

0,00

Regnskap

2016

141 683,00

0,00

237 270,21

76 000,00

909 000,00

3 787 000,00

0,00

16 524,00

5 167 477,21

3 480 789,01

1 460 331,57

224 242,76

76 000,00

0,00

5 241 363,34

-73 886,13

487,61

0,00

6,89

0,00

0,00

480,72

321 296,00

321 296,00

-73 405,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

73 405,41



Nesset kirkelige fellesråd — årsregnskap 2017

Regnskapsskjema -  Investering

lnvesteringer  i  anleggsmidler

Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale

Renteutgifter, låneomkostninger

Avdrag på lån (ekstraord.)

Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.

Avsetninger

Årets finansieringsbehov

Finansiert slik:

Bruk av lanemidler

Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.

Refusjoner

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale

Tilskudd til investeringer

Mottatte avdrag på utlån (ekstraord)

Sum ekstern finansiering

Overført fra driftsregnskapet

Bruk av avsetninger

Sum finansiering

Udekket/udisponert

Regnskap

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

9 834,00

52 130,56

61 964,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 964,56

0,00

61 964,56

0,00

Side 2

Regulert

budsjett

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

52 000,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 000,00

0,00

72 000,00

0,00

Opprinnelig

budsjett

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

52 000,00

72 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 000,00

0,00

72  000,00

0,00

Regnskap

2016

63 750,00

0,00

0,00

0,00

11 683,00

0,00

75 433,00

0,00

0,00

12 750,00

0,00

0,00

0,00

12  750,00

0,00

39 229,45

51 979,45

-23 453,55
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Regnskapsskjema  -  BALANSE

EIENDELER:

Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg

Utstyr, maskiner og transportmidler

Utlån

Aksjer og andeler

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer

Aksjer og andeler

Sertifikater

Obligasjoner

Kasse, bankinnskudd

SUM EIENDELER:

EGENKAPITAL  OG  GJELD:

Egenkapital

Disposisjonsfond

Bundne driftsfond

Ubundne investeringsfond

Bundne investeringsfond

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift

Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)

Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd)

Udisponert i inv.regnskapet

Udekket i inv.regnskapet

Kapitalkonto

Gjeld

Langsiktig gjeld

lhendehaverobligasjonslån

Sertifikatlån

Andre län

Kortsiktig gjeld

Kassekredittlånt

Annen kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

Memoriakonti

Ubrukte lånemidler

Andre memoriakonti

Motkonto for memoriakontiene

Regnskap 2017

8 399 902,21

274 458,75

0,00

110 549,00

61 030,00

0,00

0,00

0,00

980 085,21

9  826  025,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-39 402,00

142 566,98

0,00

0,00

0,00

8 784 909,96

0,00

0,00

0,00

0,00

937 950,23

9 826 025,17

0,00

0,00

0,00

Side 3

Regnskap 2016

8 683 497,21

313 434,75

0,00

100 715,00

83 323,50

0,00

0,00

0,00

589 522,29

9 770 492,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-39 402,00

0,00

—220 308,73

0,00

-52 130,56

9 097 646,96

0,00

0,00

0,00

0,00

984 687,08

9 770 492,75

0,00

0,00

0,00
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Note 1 - Kapitalkonto

oversikt over transaksjoner  i  året

Inngående balanse

Aktivering av fast eiendom og anlegg

Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler

Avskriving av fast eiendom og anlegg

Avskriving av inventar og utstyr

Utlån, kjøp av aksjer og andeler

Utgående balanse

1.1.

DEBET

283 595,00

38 976,00

31.12.  8  784 909,96

Note  2  — Oversikt over varige driftsmidler

Varige driftsmidler

Anskaffelseskost

Akkumulerte/reverserte nedskrivinger

Akkumulerte avskrivinger

Bokført verdi 1.1

Tilgang i regnskapsåret

Avgang i regnskapsåret

Avskrivinger i regnskapsåret

Nedskrivinger

Reverserte nedskrivinger

Bokført verdi 31.12

Utstyr  /
inventar

5  år

118 952

-47 582

—71 369

1

0

0

O

0

0

1

Maskiner  I

transpm.

10 år

389 759

0

—76 325

313 434

0

0

-38 976

O

0

274 458

Orgel

30 år

2 586 567

-912 350

-624 344

1 049 873

O

0

-89 192

0

0

960 681

KREDIT

9 097 646,96

0,00

0,00

9 834,00

Bygninger

50 år

3 616 202

-128 036

-405 737

3 082 429

O

0

—72 324

0

0

3 010 105

Kirke-

gårder

50 år

6 104 009

-332 336

-1 220 477

4 551 196

0

0

-122079

0

0

4 429 117

Da varige driftsmidler ble overført fra Nesset kommune til Nesset kirkelige fellesråd 1.1.1997 stod

kirker og kirkegårder, samt et velferdsbygg v/Nesset kirke med verdi kr 1.

De er ikke blitt verdivurden etter dette.

Nedskriving er foretatt som lineære avskrivninger fra året etter anskaffelse og til og med år 2006.

Disse er ført mot kapitalkonto.

Avskrivninger er tatt inn i fellesrådets regnskap fra og med år 2007.

Side 4

Totalt

12 815 488

—1 420 304

-2 398 252

8 996 932

0

0

-322 571

0

0

8 674 361
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Note  3  — Avsetninger og bruk av avsetninger

Det finnes ingen midler på:

Disposisjonsfond

Bundne driftsfond

Ubundne investeringsfond

Bundne investeringsfond

Resultat (mer- og mindreforbruk) DRIFT

Beholdning 01.01.

Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk)

Årets resultat (mer- eller mindreforbruk)
Beholdning 31.12.

Resultat (mer- og mindreforbruk) INVESTERING

Beholdning 01.01.

Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk)

Årets resultat (mer- eller mindreforbruk)

Beholdning 31.12.

Årets netto driftsresultat:
Brukt til:

Dekt akkumulert merforbruk drift 2011-2016

Dekt akkumulert merforbruk investering

KLP  -  egenkapitalinnskudd (investering)

Avsetning til senere års bruk, drift

Sum

Akkumulert avsetning til senere års bruk:

Mindreforbruk driftsregnskapet 2017

Note  4  —  Endring i regnskapsprinsipp

Konto for endring av regnskapsprinsipp viser

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)

Dette gjelder påløpte renter (drift) som ble avsatt i 2011

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)

2017

—220 308,73

220 308,73

142 566,98

142 566,98

2017

—52 130,56

52 130,56

0,00

0,00

424 840,27

220 308,73

52 130,56

9 834,00

142 566,98

424 840,27

142 566,98

31.12.2017

39 402

0
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2016

-146 903,32

0,00

»73 405,41

—220 308,73

2016

10 552,44

-39 229,45

—23 453,55

-52 130,56

31.12.2016

39 402

O
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Note  5  -  Pensjonsforpliktelser

Alle ansatte er tilknyttet Felles Kommunal Pensjonsordning (KLP) i samsvar med tariffavtalen for KA’s

tariffomréde.

lnnbetalt premie  /  tilskudd inkl. adm. utgjør kr 377 195,-

Arbeidsgivers andel av premien er utgiftsført med kr 328 203

Ansatte betaler 2  %  av forsikringspremien som egenandel.

Av premien i 2017 utgjør kr 74 185,- reguleringspremie.

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2017 er kr 4 943 136,-

Brutto pensjonsmidler utgjør kr 4 010 397,- Netto pensjonsforpliktelse utgjør dermed kr 932 739,-.

Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler er ikke balanseført.

Det er betalt kr 9 834 i egenkapitaltilskudd; — totalt innestående kr 110.549,-.

Note  6 - Kommunale  tilskudd / overføringer

Tilskudd til:

Drift og vedlikehold 3.849.000,-

Tjenesteyting iht. avtale 76.000,-

Totalt: 3.925.000,-

Note 7 -Statlige tilskudd  /  overføringer via Møre blspedømmeråd

Tilskudd til:

Undervisning 653.000

Trosopplæring 254.000

Totalt: 907.000
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Note  8 -  Stellavtaler

Fellesrådet har ved årsskifte 2016-2017 27 stellavtaler, Det er Botaniske Draumar AS i Eidsvåg som utfører

stell av graver for oss, Pr 31.12.2016 står det kr 365 863,00,- som kortsiktig gjeld/ gravstellavtaler.

Note  9  —  Regnskapsprinsipp

Nesset kirkelige fellesråd fører sitt regnskap etter de kommunale regnskapsprinsipper nedfelt i Kirkelovens  §  9
og § 14 og Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke.
Anordningsprinsippet gjelder i kommunal sektor og betyr at all tilgang og bruk av midler i løpet av året som
vedrører fellesrådets virksomhet. skal fremgå av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet

Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i fellesrådet og regnskapsresultatet for året.
lnvesteringsregnskapet viser fellesrådets utgifter i forbindelse med investeringer, utlån m.v.. samt hvordan disse
er finansiert.

Nesset kirkelige fellesråds driftsregnskap viser årlige avskrivninger som er årlige kostnader som følge av forbruk
av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene blir utnullet slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden.

Netto driftsresultat i fellesrådet er derimot belastet med årets avdrag som er utgiften relatert til forbruk av
aktiverte driftsmidler som skal påvirke fellesrådets driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler.

Årsaken til at avskrivningene blir vist  i  regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og regnskapsbrukere skal se

denne kostnaden presentert i regnskapet og vurdere denne i forhold til fellesrådets driftsresultat og

avdragsutgifter.

Videre er regnskapet ført etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende

utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Dette betyr at aktiviteten i fellesrådet kommer frem
med riktig beløp.

l  balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i fellesrådet. Andre

eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid blir avskrevet hvert år. i kommunal
sektor blir lineære 'avskrivninger brukt. Denne metoden innebærer at avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over
avskrivningstiden. De årlige avskrivninger blir dermed like store for det enkelte driftsmiddel. Avskrivningene
starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk.
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REGNSKAPET GODKJENT lFELLESRÅDETS MØTE 22.03.2018, I SAK 10/2018

Eidsvåg, 22.03.2018

l

vil - W M M ”Jima
NikolaliÅéinset, Annlaug Berge, Oddbjørn Stenvold

leder nestleder

ami/l &Waå Lada lrfm Hang-U; håkon/«Sååå
Britt Aarstad Laila lren Hånde Brit Oppigard

Qxl ] < , , / ' /ZLX [L/i (( L/l/Litdgvw K Ha baa HUM firm/1M, ) '  -,»
Sissel Karin Hagbø Irene Melhus Ragnhild Due,

sogneprest

33% Pikh-é'ldt ( &” Jim; gag? éæmw
Kari Petrine  Fitj Øverås, Kjell Roger Gammelsæter

kommunens representant kirkeverge
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MRR
Møre og Romsdal Revisjon IKS

Til årsmøtet  i  Nesset kirkelige fellesråd

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Nesset kirkelige fellesråd som viser et netto driftsresultat på

kr 424 840,27 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 142 566,98. Årsregnskapet består av

balanse per 31. desember 2017, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det

alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nesset kirkelig fellesråd per 31.

desember 2017, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med

lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikki Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til

disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er

uavhengige av fellesrådet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske

forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig

og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon

i fellesrådets årsmelding, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I  forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende

inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen

inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Postadresse: Møre og Romsdal Revisjon IKS, Kaibokken ], 6509 Kristiansund
Avd. Molde: Julsundveien 47A, 6412 Molde -Avd. Surnadal: Bördshaugvegen i, 6650 Surnadal

e—posf: postGmrrevisjonno

Organisasjonsnummer 917 802 149

l
l

l
i

i



MRR
Møre og Romsdal  Revisjon  IKS

Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for  å  utarbeide og fastsette årsregnskapet  i  samsvar med lov

og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner

nødvendig for  å  kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,

verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert

som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske

beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. Se

http://www.nkrf.no/revisionsberetninger for nærmere beskrivelse av revisors oppgave og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som

ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at

budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal  standard  for  attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig

registrering og dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Molde, 13.juni  2018

Møre og Romsdal Revisjon IKS

 

  
/

Ronny Rishaug

oppdragsansvarlig revisor

Posiadresse: Møre og Romsdal Revisjon IKS, Kalbakken 1,  6509  Kristiansund

Avd. Molde: Julsundveien 47A,  6412 Molde  — Avd.  Surnadal: Bördshaugvegen i,  6650  Surnadal

e—posi:  post@mrrevisjon.no
Organisasjonsnummer 917 802 149
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Vår dato Vår ref. 
 28.05.2018 2018/710/GUFY/520 

Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref. 

seniorrådgivar Gunvor Fossholt Ytterstad, 71 25 84 06   
   

 
 

Nesset kommune 
Kråkholmvegen 2 
6460  EIDSVÅG I ROMSDAL 

 
 

 
 
 
 

 
Endeleg sluttrapport forvaltningskontroll - Nesset kommune 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomførte 25. april 2018 forvaltningskontroll i Nesset 
kommune for følgjande ordningar:  
 

 Forskrift om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket, jf. FOR-2014-12-19-1817  
 Forskrift om tilskot til avløysing av sjukdom og fødsel mv., jf. FOR-2014-12-19-1821  
 

Kontrollen gjeld for søknadsåret 2017.  
 
Vi syner til kommunen sine merknader i brev av 14. mai 2018 og konkluderer med ein 
merknad under ordninga produksjonstilskot. Merknad knytt til funn II tas til følgje.  
 
Regelverk for forvaltningskontrollen  
Reglement for økonomistyring i staten § 15 gjev heimelsgrunnlag for fylkesmannen sin 
forvaltningskontroll med kommunen. Overordna verksemder skal sjå til at 
landbruksforvaltninga i kommunen utfører delegerte oppgåver på forsvarleg måte og i tråd 
med gjeldande regelverk.  
 
Formålet med kontrollen er å hjelpe kommunen til å avdekke eventuelle svake punkt før 
dei får konsekvensar, og bidra til å identifisere forbetringsområde. Kontrollen skal vidare 
sikre tilliten til forvaltinga og legitimitet til dei ulike ordningane som vert kontrollert.  
 
Gjennomføring av kontrollen  
Frå Nesset kommune:  
 Anne Grete Klokset, rådmann  
 Gunnar Astad, jordbrukssjef  
 Kari Gussiås, førstekonsulent  
 
Frå Fylkesmannen:  
 Ottar Longva, assisterande direktør (kontrolleiar)  
 Marianne Aas Halse, seniorrådgivar/fagkoordinator  
 Åslaug Røberg, rådgivar (dokumentkontroll)  
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Kontrollområde  
Sjukdomsavløysing  
Følgjande saker blei kontrollert ved dokumentkontroll 14. og 18. april 2018:  
  

 Sak 17/092363 
 Sak 17/092372  

 
Det er ikkje funne avvik eller merknader under denne ordninga. 
 
Produksjonstilskot  

 Areal- og kulturlandskapstilskot  
 Tilskot til husdyr  
 Beitetilskot  
 Tilskot til dyr på utmarksbeite  

 
 
Funn I - merknad  
Kommunen har ikkje ein skriftleg plan for risikobasert kontroll av søknadene eller skriftlege 
rutinar for utplukk av kontrollobjekt.  
 
Rettsleg grunnlag  
I rundskriv 2018-4, som gjeld rutinar for saksbehandling ved søknad om produksjonstilskot 
og avløysartilskot står det følgjande i punkt 5.2.1 under overskrifta «Plan for risikobasert 
kontroll»:  
 
«Kommunen bør ha et skriftlig dokument med sin plan for risikobasert kontroll av 
søknadene. I dette dokumentet beskrives de vurderinger og prioriteringer som ligger til 
grunn for utvalget av søknader til årets kontroll. Planen lages før søknadsomgangen starter.  
 

 Dokumentet må beskrive hvilke deler av produksjons- og avløsertilskuddet som 
anses å ha størst generell risiko i egen kommune.  

 
 Kommunen bør og legge inn konkrete risikoindikatorer som saksbehandler må være 

oppmerksom på i saksbehandlingen sin, eventuelt konkrete foretak som man har 
blitt oppmerksomme på i tidligere søknadsomganger og ønsker å følge opp senere.  

 
Kontrollpunktene skal være styrende for hva som skal kontrolleres og hva som ikke skal 
kontrolleres av informasjon som er mottatt fra søker.» 
 
Vurdering  
Kommunen bør utarbeide skriftleg plan for risikobasert kontroll av søknadene og skriftlege 
rutinar for kontrollarbeidet, jf. rundskriv 2018-4. 
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Tilbakemelding frå kommunen 
Nesset kommune har merket seg ordlyden i rundskrivet der det står at «kommunen bør ha 
et skriftlig dokument...» Dei tar merknaden til etterretning. 
 
Sluttkommentar frå fylkesmannen 
Funn II, merknad om at kommunen hjelper nokre søkjarar med utfylling av søknad på nett, 
takast ut. Kommunen har presisert at dei ikkje hjelper til med sjølve utfyllinga av søknaden.  
 
Kontrollen er soleis avslutta frå vår side og vi takkar for samarbeidet.  
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
Ottar Longva (e.f.) Gunvor Fossholt Ytterstad 
ass.dir. 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 53/18 30.08.2018 

Nesset kommunestyre 23/18 20.09.2018 
 
 
 
 

Forhandlingsutvalg - Nesset Kraft AS inn i nye Molde kommune 
 

Rådmannens innstilling 
Det oppnevnes et forhandlingsutvalg som får i oppgave å legge fram, til politisk behandling, 
forslag til framtidig organiseringen av Nesset Kraft AS, enten alene eller sammen med andre.  

 

Utvalget består av medlemmer fra Nesset formannskap, medlemmer av styret for Nesset Kraft 
AS og fra administrasjonen: 

 

Som medlemmer i forhandlingsutvalget velges: 

Nesset kommune: 

1. ... 
2. ... 
3. ... ? 

 

Nesset Kraft AS:  

1. ... 
2. .... 
3. ... ? 

Til å lede forhandlingsutvalget velges:  

Sekretariatsfunksjon utføres av? 

Møtegodtgjørelsen fastsettes til? 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Det ble enighet om følgende:  
 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/1101-1 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  



Det oppnevnes et forhandlingsutvalg som får i oppgave å legge fram, til politisk 
behandling, forslag til framtidig organiseringen av Nesset Kraft AS, enten alene eller 
sammen med andre.  

 

Utvalget består av medlemmer fra Nesset formannskap, medlemmer av styret for Nesset 
Kraft AS og fra administrasjonen: 

 

Som medlemmer i forhandlingsutvalget velges: 

Nesset kommune: 

4. Ordfører 
5. Rådmann 
6. Toril Melheim Strand 

Vara: Varaordfører 

 

Nesset Kraft AS:  

4. Styreleder 
5. Daglig leder 
6. Ansattrepresentant 

 

Til å lede forhandlingsutvalget velges ordfører 

Sekretariatsfunksjon utføres av Nesset Kraft AS. 

Møtegodtgjørelsen fastsettes til høy sats. 

 

Enstemmig vedtatt tilrådd. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

Det oppnevnes et forhandlingsutvalg som får i oppgave å legge fram, til politisk behandling, 
forslag til framtidig organiseringen av Nesset Kraft AS, enten alene eller sammen med andre.  

 

Utvalget består av medlemmer fra Nesset formannskap, medlemmer av styret for Nesset Kraft 
AS og fra administrasjonen: 

 

Som medlemmer i forhandlingsutvalget velges: 

Nesset kommune: 

1. Ordfører 
2. Rådmann 
3. Toril Melheim Strand 

Vara: Varaordfører 

 



Nesset Kraft AS:  

1. Styreleder 
2. Daglig leder 
3. Ansattrepresentant 

 

Til å lede forhandlingsutvalget velges ordfører 

Sekretariatsfunksjon utføres av Nesset Kraft AS. 

Møtegodtgjørelsen fastsettes til høy sats. 

 
 

 

Saksopplysninger 
Det vises til vedtatt Intensjonsavtale mellom kommunene Midsund, Molde og Nesset. I 
intensjonsavtalens punkt 8.2.2 Eierskap, heter det:  

 

Kommunen overtar eierskapet som de nåværende kommunene har i ulike selskaper.  

Nesset Kraft AS:  

Stortingets endringer av energiloven den 17. mars 2016 innebærer at det innen 1. januar 2021 
skal innføres selskapsmessig og funksjonelt skille i alle e—verk med nett og konkurranseutsatt 
virksomhet. I arbeidet med den selskapsmessige organiseringen av Nesset Kraft er det et mål å 
utvikle og utvide 

Nesset Kraft AS sin virksomhet i Eidsvåg, enten alene eller sammen med andre. 

 

Den 21.06.2018 ble det avholdt eiermøte med Nesset Kraft AS. Et av de tema som ble tatt opp på 
eiermøte var kommunereform og framtiden for Nesset Kraft AS. 

I eiermøte ble det konkludert med følgende:  

 

Formannskapsmøte 30. august – sak kommunereform og framtiden for Nesset Kraft AS:  
 Første del av formannskapets møte 30. august blir et felles møte formannskap og styret i 

Nesset kraft AS.  
 Forhandlingsutvalg: Formannskapet oppnevner et forhandlingsutvalg bestående medlemmer 

av formannskapet og medlemmer av styret i Nesset Kraft AS. Et forhandlingsutvalget som 
skal representere eier - Nesset kommune - i samtaler med Istad Kraft.  

 Kommunestyret som eier blir fortløpende orientert.  
 

Videre ble det pekt på i eiermøte at arbeidet med avklaringen av den selskapsmessige 
organiseringen av Nesset Kraft AS må koordineres med fellesnemnda.  

 

Vurdering 
Ut fra ovenstående saksopplysninger går det fram at det skal oppnevnes et forhandlingsutvalg 
bestående av medlemmer av Nesset formannskap og medlemmer fra styret i Nesset Kraft. 
Rådmannen ber formannskapet oppnevne representanter til dette forhandlingsutvalget.  



 

Ber om at formannskapet også tar stilling til om oppnevnte forhandlingsutvalg skal være et 
utvalg i regi av nye Molde kommune. Videre bør det velges leder, nestleder og eventuelt en 
sekretær. Det oppfordres også til å ta stilling til møtegodtgjørelse for forhandlingsutvalget. 
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 4/18 

Møtedato: 10.09.2018 

Tid:  Kl. 09:00-13:30  

Møtested: Formannskapssalen og kommunestyresalen(fra kl. 1200), Nesset 

kommunehus 

Sak nr: 16/18 – 22/18 

Møteleder: Jostein Øverås, leder (Sp) 

Møtende medlemmer: Vigdis Fjøseid (Ap) 

Tor Steinar Lien (Ap) 

Wenche Angvik (Upol.)  

Tone Sandnes Skjørsæther (Frp.) 

Forfall: 

Ikke møtt: 

Ingen 

Ingen 

Møtende vara: Ingen 

Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver 

Fra revisjonen: Ronny Rishaug(oppdragsansvarlig regnskapsrevisor), Einar Andersen 

(oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor), Lillian Reder Kristoffersen 

(forvaltningsrevisor)  

Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset, rådmann  

Solfrid Svensli, økonomisjef 

Bernt Angvik, enhetsleder TSU 

 

Leder ønsket velkommen og ledet møtet.   

Det fremkom ingen merknader til sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.   

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

  

PS 16/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.MAI 2018 

PS 17/18 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 18/18 ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING 1.TERTIAL 2018 – NESSET KOMMUNE 

PS 19/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «HELHETLIG PLANLEGGING, 

OPPFØLGING OG RAPPORTERING I NESSET KOMMUNE» 

PS 20/18 REVISJONSPLAN 2018 – NESSET KOMMUNE (Unntatt off. jf. offl. § 13, og forvaltningslova § 13, 

1.ledd nr. 2) 

PS 21/18 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 22/18 EVENTUELT 
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PS 16/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.MAI 2018 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 14. mai 2018 godkjennes. 

 

Til å signere protokollen sammen med møteleder 14.mai 2018, velges: 

1.  Wenche Angvik 

2.  Tor Steinar Lien 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Det fremkom ingen merknader til protokollen fra 14. mai.  

Wenche Angvik og Tor Steinar Lien velges til å underskrive protokollen sammen med 

møteleder  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.  

(5 voterende) 

 

 

 

PS 17/18 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Referatsaker: 
 

RS 31/18 PS 28/18 Kontrollutvalget - årsmelding 2017 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt) 

 

RS 32/18 PS 30/18 Årsrapport 2017 Nesset kommune, inkl. årsberetning og årsregnskap 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt) 

 

RS 33/18 PS 31/18 Oppsigelse av avtalen vedrørende interkommunal barneverntjeneste 

mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll 

Protokoll fra Nesset Protokoll fra Nesset kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt) 

 

RS 34/18 PS 32/18 600169 Relokalisering barnehage, barne- og kulturskole - sluttrapport 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt) 

 

RS 35/18 PS 34/18 Strategiske grep for å hindre svart økonomi ved anskaffelser 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt) 
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RS 36/18 PS 43/18 Søknad om fritak som leder i kontrollutvalget 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt) 

 

Vigdis Fjøseid bemerket at rådmannen har innstilt til Formannskapet i saken om valg 

til kontrollutvalget.  Rådmannen kommenterte at dette er en beklagelig 

saksbehandlingsfeil.  Kontrollutvalget ønsker å orientere kommunestyret om 

saksbehandlingsfeilen og reglene for valg. 

 

RS 37/18 PS 47/18 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2018 (1. tertial) 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt) 

 

RS 38/18 PS 48/18 Budsjettkorrigeringer juni 2018 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt) 

 

RS 39/18 PS 49/18 Sykefravær pr. 1. kvartal 2018 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 21.06.2018 (vedlagt) 

 

Kontrollutvalget registrerer et høyt sykefravær i 1.kvartal 2018.  Rådmannen 

redegjorde om at dette skyldtes mange langtidssykemeldte.  Disse er i 2.kvartal ute 

med uførepensjon og tallene er dermed noe lavere for 2.kvartal. 

 

RS 40/18 Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 25.04.2018  

(vedlagt) 

 

RS 41/18 Protokoll fra møte i Fellesnemda nye Molde kommune 20.06.2018  

(vedlagt) 

 

RS 42/18 Egenkontroll i den nye kommuneloven - De vesentligste endringer fra 01.01.2020 

Utdrag fra ny kommunelov angående egenkontroll, FKT og NKRF (vedlagt) 

 

RS 43/18 Referat fra kontrollutvalgets virksomhetsbesøk hos hjemmetjenesten 02.05.2018 

  (Vedlagt) 

 

 

Orienteringssaker: 

 

OS 20/18 RS 12/18Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Nesset 

kommune 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt) 

 

OS 21/18 RS 13/18 Møteprotokoll - 20.04.2018 - protokoll fra Representantskapsmøte i 

Møre og Romsdal Revisjon IKS 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt) 

 

OS 22/18  RS 14/18 Møteprotokoll - 20.04.2018 - protokoll fra eiermøte i Møre og Romsdal 

Revisjon IKS 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt) 

 

OS 23/18 RS 18/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 02.05.2018 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt) 

 

OS 24/18 RS 19/18 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 14.05.2018 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 24.05.2018 (vedlagt) 

 

OS 25/18 Ungdata 2017 – resultat fra landsomfattende undersøkelse 

Resultater for Nesset kommune (vedlagt) 
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Vigdis Fjøseid ville ta opp saken til videre behandling under sak PS 21/18. 

 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling.  

(5 voterende) 

 

 

PS 18/18 ØKONOMI- OG FINANSRAPPORTERING 1.TERTIAL 2018 – NESSET 

KOMMUNE 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Økonomi- og finansrapporten 1.Tertial 2018 for Nesset kommune tas til orientering 
  

Kontrollutvalgets behandling 

 

Rådmann og økonomisjef orienterte om status pr. 1.tertial 2018 og status pr. møtedato i 

kontrollutvalget.  Alle, med unntak av TSU og Helse og omsorg, leverer nå resultat innenfor 

tildelt budsjettramme.  Dette trass i styrking av budsjettet i kommunestyret i juni.  På 

inntektssida (skjema 1a) så rapporterer rådmannen resultat i tråd med budsjett og de fakta en 

kjenner til gjennom statsbudsjettet og revidert. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling.  

(5 voterende) 

 

 

 

PS 19/18 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «HELHETLIG PLANLEGGING, 

OPPFØLGING OG RAPPORTERING I NESSET KOMMUNE» 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

 Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Helhetlig planlegging, 

oppfølging og rapportering i Nesset kommune» til etterretning og slutter seg til de 

anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 2.3 og 3.3. 

 

 Nesset Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i 

kapittel 2.3 og 3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 

 

 Nesset Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode 

på 8 – 12 mnd. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Leder i kontrollutvalget innledet med å påpeke at rapporten levert for sent i henhold til 

prosjektplanen og at kontrollutvalget ikke undervegs er underrettet om avvik fra 

prosjektplanen.  Dette vanskeliggjør behandlingen av rapporten. 

 



Side 5 av 9 

Forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristoffersen redegjorde og presenterte hovedinnhold, 

konklusjon og anbefalinger i rapporten supplert av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Einar Andersen.  

 

Rådmannen ble av leder utfordret i møtet til å kommentere de enkelte anbefalinger.  

Rådmannen tar revisjonen sine anbefalinger til etterretning.  Noen av anbefalingene kunne 

helt klart administrasjonen rette seg etter og etterkomme umiddelbart.  Andre anbefalinger var 

verre og mer uhensiktsmessig å etterkomme.  Dels på grunn av at en har, og fortsatt mangler 

ressurser i administrasjonen og at en om vel ett år går inn i Nye Molde kommune. 

 

Vigdis Fjøseid mente at sentrale tema innen planarbeid burde en absolutt forvente at 

kommunen hadde tatt tak i tidlig i valgperioden og effektuert.  En bør forvente at kommunen 

som et minimum følger sentrale lovverk og effektuerer. 

 

I rapporten er det feil i sammendraget.  Dette vil bli korrigert i rapporten som går til 

kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer 

fram i rapportens kapittel 2.3 og 3.3. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling.  

(5 voterende) 

 

 

 

PS 20/18 REVISJONSPLAN 2018 – NESSET KOMMUNE (Unntatt off. jf. offl. § 13, og 

forvaltningslova § 13, 1.ledd nr. 2) 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons-/revisjonsplan for 

revisjonsåret 2018 til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Møtet ble lukket med hjemmel i Kommuneloven § 31 nr. 2.  Oppdragsansvarlig revisor 

Ronny Rishaug viste og orienterte om innholdet i revisjons- og kommunikasjonsplan 2018 for 

Nesset kommune og videre til oppstartsmøtet 30.08.2018 med kontrollutvalg, rådmann og 

ordfører der utkast til revisjons- og kommunikasjonsplan var tema.   

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling.  

(5 voterende) 
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PS 21/18 OPPFØLGINGSLISTE 

 

 Kontrollutvalgets vedtak 

 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering. 

2. Kontrollutvalget ønsker å beholde alle sakene på oppfølgingslista. 

3. Kontrollutvalget ønsker å føre oppfølging av ungdataundersøkelsen, jf. OS 25/18 opp 

på oppfølgingslisten. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Møtet ble vedtatt åpnet igjen.  Kontrollutvalget fikk en orientering fra rådmannen til de 

enkelte sakene på oppfølgingslista og som utvalget ba om i epost til rådmannen 27.08.2018: 

 

Molo Høvik 

Avtale med eier er signert.  Denne ble lagt fram for Formannskapet 30.08.2018 som sluttet 

seg til avtalen.  Fristen for å etterkomme innhold og krav i avtalen er satt til 30.09.2018. 

 

Vedlikehold kommunale bygg 

Rådmannen ser for seg å ferdigstille vedlikeholdsplanen i høst som danner grunnlag for 

budsjettarbeid og budsjettvedtak 2019. 

 

Investeringsprosjekt 

Rådmannen redegjorde om at det vil bli laget en sak til kommunestyret 20.09.2018 med to 

alternativ for behandling av de 5 eldste avlagte prosjektene som er oversendt til revisjon.  

Revisjonen har meldt at de vil fakturere utover fast honorar hvis dette skal revideres og de 

skal avgi en attestasjon.  For de øvrige prosjektene som er avlagt i 2017 vil arbeidet inngå i 

honoraret for 2018.  Kontrollutvalget skal behandle de avlagte prosjektregnskapene senere.  

Rådmannen orienterte om pågående prosjekt og status for disse. 

 

Ungdataundersøkelsen 

Vigdis Fjøseid viste til behandling av OS 25/18 om ungdataundersøkelsen og ønsker å følge 

opp resultatene og rådmannens oppfølging videre, og ønsker å føre saken opp på 

oppfølgingslisten.  En ønsker framlagt resultatene fra elevundersøkelsen 2015, 2016 og 2017. 

Rådmannen orienterte i møtet om at en hadde registrert resultatene, men fant ikke 

sammenheng med resultatene i elevundersøkelsene.  Det kan bero på at ungdataundersøkelsen 

baserte seg på spørsmål stilt kun til 10.trinn på ungdomsskolen.  En har gjort tiltak som 

rådmannen redegjorde for.  Styrket skolehelsetjeneste og etablering av ungdomsklubb ma. 

 

Kontrollutvalget ønsker å beholde alle sakene på oppfølgingslisten og sluttet seg til Vigdis 

Fjøseid sitt fremlegg og leder sitt framlegg om å beholde alle sakene på oppfølgingslisten. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.  

(5 voterende) 
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PS 22/18 EVENTUELT 

 

  

Ressurser til å følge opp Nesset kommune og Nye Molde kommune 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget behandler forslag til budsjett for kontroll og tilsyn 2019 i møte 15.10.2018. 

Kontrollutvalget ønsker å signalisere gjennom budsjettforslaget at utvalget trenger mer 

ressurser til tilsyn og kontroll for 2019 når en skal føre tilsyn både med Nesset kommune og 

dannelsen av Nye Molde kommune gjennom Fellesnemnda. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Kontrollutvalget har, og vil få, et større arbeidsomfang når en skal følge opp og ha tilsyn både 

med eksisterende kommune og dannelsen av Nye Molde kommune gjennom Fellesnemnda.  

Dette vil medføre økt møteaktivitet og deltakelse på møter.  Dette har en økonomisk side som 

må komme til uttrykk gjennom kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 for kontroll og 

tilsyn. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.  

(5 voterende) 

 

 

Virksomhetsbesøk 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et siste virksomhetsbesøk i 2018 den 4.12.2018 og i 

forkant av kontrollutvalget sitt møte.  Kontrollutvalget ønsker å møte skolefaglig rådgiver og 

rektor ved Nesset barne- og ungdomsskole på skolen. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Kontrollutvalget i Nesset har som mål å gjennomføre 1-2 virksomhetsbesøk pr. år.  En har 

med positiv erfaring tidligere gjennomført besøk hos virksomheter.  I forkant av møtet 

02.05.2018 ble det gjennomført et virksomhetsbesøk hos hjemmebaserte tjenester.  Besøket 

ble gjennomført som planlagt med godt utbytte. 

 

Nå ønsker kontrollutvalget å gjennomføre et virksomhetsbesøk til i 2018 og en ønsker å 

gjennomføre et virksomhetsbesøk den 4.12.2018 i forkant av kontrollutvalget sitt møte.  

Kontrollutvalget ønsker å møte skolefaglig rådgiver og rektor ved Nesset barne- og 

ungdomsskole på skolen. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.  

(5 voterende) 
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Ressurssituasjonen i Nesset kommune 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget registrerer i årsmelding og forvaltningsrevisjonsrapport at kommunen har 

mangel på personellressurser i administrative stillinger og enkelte fagstillinger. I tillegg avgir 

kommunen personellressurser inn i dannelsen av Nye Molde kommune uten at dette blir 

kompensert. 

 

Kontrollutvalget er bekymret for situasjonen i Nesset kommune og ber om en redegjørelse fra 

Fellesnemnda om hvordan en disponerer ressursene fra departementet i engangsstøtten på 35 

millioner kroner som etter intensjonsavtalen skulle bli utbetalt innen 1. jan. 2018.  Videre 

ønsker en svar på om det er vurdert om kommunene som avgir ressurser blir kompensert for 

dette fra engangsstøtten. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Vigdis Fjøseid tok opp problematikken der en registrerer i årsmelding og 

forvaltningsrevisjonsrapport at kommunen har mangel på personellressurser i administrative 

stillinger og enkelte fagstillinger. I tillegg avgir kommunen personellressurser inn i dannelsen 

av Nye Molde kommune uten at dette blir kompensert. 

 

Kontrollutvalget er bekymret for situasjonen i Nesset kommune og ber om en redegjørelse fra 

Fellesnemnda om hvordan en disponerer ressursene fra departementet i engangsstøtten på 35 

millioner kroner som etter intensjonsavtalen skulle bli utbetalt innen 1. jan. 2018, og om det 

er vurdert om kommunene som avgir ressurser blir kompensert for dette fra engangsstøtten. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.  

(5 voterende) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Jostein Øverås  Wenche Angvik  Tor Steinar Lien 

leder     

 

 

Vigdis Fjøseid                    

 

 

 

 

 

 

Sveinung Talberg 

sekretær 

  

 

Tone Sandnes 

Skjørsæther 
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Sendt: 12.09.2018 16:58:25
Til: Aukra - Post; Eide servicekontor; Postmottak Fræna kommune; Post Gjemnes kommune; Molde - Postmottak;
Postmottak Nesset kommune; Rauma - Postmottak; Post; Vestnes - postmottak
Kopi: 

Emne: Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 5.9.2018
Vedlegg: Protokoll 180905.pdf
Til deltakerkommunene
 
Protokoll fra styremøte 5.9.2018 nå lagt ut på http://www.kontrollutvalgromsdal.no/sekretariatet
 
 
 
Jane Anita Aspen
daglig leder
 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf                   71 11 15 79/91 37 11 12
e-post             postmottak@kontrollutvalgromsdal.no
                       jane.anita.aspen@molde.kommune.no
Hjemmeside     http://www.kontrollutvalgromsdal.no
Besøksadr.      Hamnegata 35, Molde
Org.nr              912 503 771
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Styret  
for Kontrollutvalgssekretariatet  

for Romsdal 

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 2/18 

Møtedato: 5.9.2018 

Tid: Kl. 09.30 – kl. 12:15  

Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus  

Sak nr: 9/18 – 18/18 

Møteleder:  Stig Holmstrøm  

Av styrets medlemmer møtte:  

Vestnes kommune: Stig Holmstrøm, styreleder 

Rauma kommune: Lars Ramstad, nestleder 

Eide kommune: Kåre Vevang 

Fræna kommune: Ingar Hals (fra kl. 0955) 

Gjemnes kommune: Øyvind Gjøen 

Molde kommune: Trygve Grydeland 

Nesset kommune: Jostein Øverås 

Forfall:  

Aukra kommune: Oddvar Hoksnes 

Sunndal kommune: Trond M. H. Riise 

Møtende vara:  

Aukra kommune: Ole Rakvåg 

Sunndal kommune: Odd-Helge Gravem 

Ikke møtt: Ingen 

Fra sekretariatet: Jane Anita Aspen, daglig leder 

 Sveinung Talberg, rådgiver 

Av øvrige møtte: Ingen 

  

Protokollen godkjennes formelt i neste styremøte 

  

  

Styrelederen Stig Holmstrøm ønsket velkommen og ledet møtet. 

 

Det ble opplyst om at Jostein Øverås, Nesset kommune, nå er gått inn som styremedlem etter 

Ivar Trælvik. Tidligere har Øverås vært varamedlem.  

 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

ST 09/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 25. APRIL 2018 

ST 10/18 VURDERING AV SEKRETARIATETS MEDLEMSKAP I NKRF OG FKT 

ST 11/18 VURDERING AV ANSVARSFORSIKRING 

ST 12/18 PLAN FOR INFOMASJONSSIKKERHET OG ARBEID MED TILPASSING TIL GDPR - 

PERSONVERNOMBUD 
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ST 13/18 BENCHMARKING AV KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 

ST 14/18 ØKONOMIRAPPORT PR. 31. JULI 2018 

ST 15/18 BUDSJETT FOR 2019 

ST 16/18 KONTROLLUTVALGSSEKRETARAITET FOR ROMSDAL ETTER 1.1.2020 - 

FREMDRIFTSPLAN 

ST 17/18 REFERAT OG ORIENTERINGER 

ST 18/18 EVENTUELT 

 

ST 09/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25. APRIL 2018 

 

Styrets vedtak 

 

Protokollen fra styremøte 25. april 2018 godkjennes.  

 

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. Trygve Grydeland 

2. Ole Rakvåg 

 

Styrets behandling 

 

Det foreslås at Trygve Grydeland og Ole Rakvåg velges til å underskrive protokollen sammen 

med møteleder.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra styrets medlemmer. (8 

voterende) 

 

Daglig leders innstilling: 

 

Protokollen fra styremøtet 25. april 2018 godkjennes.  

 

Disse velges til å underskrive protokollen sammen med møteleder: 

1. …………………. 

2. …………………. 

 

 

ST 10/18 VURDERING AV SEKREARIATETS MEDLEMSKAP I NKRF OG FKT 

 

Styrets vedtak 

 

1. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal vil fortsette sitt medlemskap i NKRF, inntil 

videre. Medlemskapet vurderes på nytt i 2020. 

 

2. Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal vil fortsette sitt medlemskap i FKT.  

 

Styrets behandling 

Styret diskuterte medlemstilslutningen og daglig leder svarte på spørsmål.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (8 voterende). 
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ST 11/18 VURDERING AV ANSVARSFORSIKRING 

 

Styrets vedtak 

 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal velger å følge styret i NKRFs anbefaling knyttet til 

ansvarsforsikring.   

 

Styrets behandling 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (8 voterende). 

 

 

ST 12/18 PLAN FOR INFOMASJONSSIKKERHET OG ARBEID MED TILPASSING TIL 

GDPR - PERSONVERNOMBUD 

 

Styrets vedtak 

 

1. Styret godkjenner fremlagte strategi og plan for informasjonssikkerhet. Daglig leder 

har ansvar for å utarbeide rutiner for å ivareta planen.  

2. Styret vil inngå avtale med FKT for å ivareta personvernombudsrollen for 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal.  

 

Styrets behandling 

 

Ingvar Hals tiltrådte møte kl. 0955, under styret behandling av denne saken.  

 

Daglig leder orienterte og svarte på spørsmål fra styret.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende). 

 

 

ST 13/18 BENCHMARKING AV KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 

 

Styrets vedtak 

 

Styret tar informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal skal også for fremtiden delta i benchmarking, 

dersom det er en tilgjengelig tjeneste.  

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder svarte på spørsmål fra styret.  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende). 

 

 

ST 14/18 ØKONOMIRAPPORT PR 31. JULI 2018 

 

Styrets vedtak 

 

Økonomirapport pr. 31.07.18 tas til orientering. 
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Styrets behandling 

 

Daglig leder orienterte kort om situasjonen. 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende). 

 

 

ST 15/18 BUDSJETT FOR 2019 

 

Styrets vedtak 

 

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2019 

godkjennes. 

2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme. 

 

Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet pr. 1. 

januar 2018 – jfr. vedlegg. 

 

3. Styret ber daglig leder legge frem en vurdering for fremtidig bruk av disposisjonsfond.  

 

Styrets behandling 

 

Daglig leder orienterte om enkelte poster i budsjettforslaget og svarte på spørsmål fra 

styremedlemmene. 

 

Daglig leder gjorde spesielt oppmerksom på at det også for 2019 er budsjettert med 200 000,- 

fra disposisjonsfondet, da det ikke er ønskelig at disposisjonsfondet blir for stort.  

 

Styreleder fremmet forslag om følgende tillegg til daglig leders innstilling: 

 

3. Styret ber daglig leder legge frem en vurdering for fremtidig bruk av 

disposisjonsfond  

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med styreleders forslag. (9 voterende). 

 

Daglig leders innstilling 

 

1. Det framlagte forslag til budsjett for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal for 2019 

godkjennes. 

2. Daglig leder gis fullmakt til å omprioritere innenfor ansvarsområdets budsjettramme. 

 

Utgiftene fordeles på kommunene etter en prosentvis andel beregnet etter folketallet pr. 1. 

januar 2018 – jfr. vedlegg. 

 

 

ST 16/18 KONTROLLUVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL ETTER 1.1.2020 - 

FREMDRIFTSPLAN 

 

Styrets vedtak 

 

1. Styret godkjenner daglig leder sitt utkast til fremdriftsplan med endelig avklaring av 

framtidig struktur i styremøte i mars 2019. Styreleder og daglig leder vil vurdere 

behov for eventuelle ekstramøter. 
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2. Styret ber daglig leder informere samarbeidskommunene om den pågående prosessen.  

 

Styrets behandling 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling. (9 voterende). 

 

 

ST 17/18 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Styrets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Styrets behandling 

 

Referatsaker: 

 
RS 03/18 Uavhengig revisors beretning, underskrevet revisjonsberetning datert 2.5.2018 fra 

KPMG. 

 

Styret fattet enstemmig vedtak i samsvar med daglig leders innstilling (9 voterende). 

 

 

ST 18/18 EVENTUELT 

 

Under Eventuelt ble følgende tema tatt opp:  

 Statusoppdatering fra sekretariatet 

o Det blir gjennomført opplæringsdag for kontrollutvalgsmedlemmer og 

varamedlemmer onsdag 7. november, rådhuset i Gjemnes.  

Mari Granhus Langli, som er leder av kontrollutvalget i Surnadal vil bidra med 

kunnskap rundt habilitet. Langli er utdannet jurist og har skrevet sin 

masteroppgave om habilitet i kommunestyret.   

 Erfaringsutveksling 

Styremedlemmene utvekslet erfaring omkring problemstillinger og saker som er 

aktuelle i kontrollutvalgene.   

 

 

     

Lars Ramstad  Stig Holmstrøm  Kåre Vevang 

nestleder  leder  styremedlem 

     

     

Øyvind Gjøen 

styremedlem 

 Trygve Grydeland 

styremedlem 

 Ingvar Hals 

styremedlem 

     

     

Jostein Øverås 

styremedlem 

 Ole Rakvåg 

varamedlem 

 Odd-Helge Gravem 

varamedlem 

     

     

Jane Anita Aspen     

sekretær     
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 21/18 13.09.2018 

Nesset kommunestyre 54/18 20.09.2018 
 
 
 
 

Utbedring av veg på Øvre Hammervoll 
 

Vedlegg 
1 Ber om utbedring av veg på Øvre Hammervoll 
2 Kart 

 

Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling. 

Kostnadene kr 1 243 000 (inkl. mva) for utbedring av Øvre Hammervoll vegen innarbeides i 
økonomiplan for 2019 – 2022.   

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018 

Kostnadene kr. 1 243 000 (inkl.mva) for utbedring av Øvre Hammervoll veg innarbeides i 
økonomiplan for 2019 – 2022. 

  

En utbedring av veien ble vedtatt tilrådd med 4 mot 3 stemmer. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018 

Kostnadene kr. 1 243 000 (inkl.mva) for utbedring av Øvre Hammervoll veg innarbeides i 
økonomiplan for 2019 – 2022. 
 
 
 

 

Saksopplysninger 
Beboere ved Øvre Hammervoll veg har ved brev datert 8.1.2018 (vedlegg) søkt om utbedring av 
den kommunal veg til moderne standard, med veggrøfter, lys og asfaltert topp dekke. Brevet var 
signert av ti grunneiere ved Øvre Hammervoll.  

Arkiv: :Q14 

Arkivsaksnr: 2018/138-5 

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied  



Vegen er i svært dårlig stand, hvor vegfundament er sunket sammen og store steiner kommer 
opp av asfalten. Det må påregnes betydelige arbeider for å få første del av vegstrekket reparert 
(260 meter), hvor vegfundamentet må graves vekk og nytt vegfundament må legges. Det er totalt 
360 meter vegstrekk som skal ha ny asfalt og nye lyspunkt.  

Det er hentet inn prisoverslag fra bygg entreprenør (vegfundament), Nesset Kraft AS (veglys) og 
NCC (asfalt). 

 

ESTIMERTE KOSTNADER (inkl. mva)_______________________________________________ 

Vegfundament, grøfting, stikkrenner, graving av EL kabel (265 meter) kr 550 000 

Lyspunkt (9 stk) LED med kobling mot eksisterende lyspunkt  kr 145 000 

Asfaltering ( 365 meter i 4 meter bredde, 200 kg asfalt pr m2)   kr 395 000 

Rørdeler til stikkrenner       kr   40 000 

Uforutsette utgifter (10 prosent)      kr 113 000______ 

TOTALT         Kr 1 243 000____ 

 

Vegfundamentarbeid inkluderer vekkgraving og bortkjøring av eksisterende asfalt og 
vegfundament, ny oppbygging av veg med grovkult, grus og fiberduk, etablering av grøfter og 
nye stikkrenner, samt graving av EL kabel og nedsetting av fundament for til nye lyspunkt. 
Rammeavtale med lokal entreprenør vil benyttes til dette arbeidet.  

Lyspunkt inkluderer 9 stk LED lysmaster inklusiv all material/ deler, og kobling mot 
eksisterende EL kabel. Rørdeler kjøpes inn via rammeavtale som Nesset kommune har med 
Ahlsell.       

 



 
Kartutsnitt Øvre Hammervoll veg.  

 

Rådmannen i Nesset bor på Øvre Hammervoll veg og har også signert brevet fra beboere langs 
vegen datert 8.1.2018. Administrasjonen har derfor fått vurdert habiliteten til rådmannen hos 
Fylkesmannen. Fylkesmannen har svart at saken kan legges frem uten innstilling fra rådmannen.  

 

Vurdering 
Øvre Hammervoll veg er i svært dårlig stand. Det bor flere barnefamilier i området og vegen blir 
brukt som skoleveg. Ser en bort fra deler av Meisalvegen, så er Øvre Hammervoll veg den vegen 
som er dårligs stand i Nesset kommune.  

 

Økonomske konsekvenser 
Økte låneutgifter gir økte driftskostnader. 

Betydning for folkehelse 
Gode kommunale veger gir sikrere ferdsel på og langs vegen, noe som er viktig for folkehelsen. 



Beboere på Øvre Hammervoll

Nesset kommune

Teknisk, samfunn og utvikling

v/enhetsleder Bernt Angvik

Kråkholmvegen  2

6460 Eidsvåg

Eidsvåg, 08.01.2018

NESSET KOMMUNE

15 IAN 7.018

[AR/5M: «.i ZONE/[3 8“—

 

Utbedring av kommunal veg på Øvre Hammervoll

Undertegnede beboere på Øvre Hammervoll søker med dette Nesset kommune om at den vestre

delen av kommunevegen (Ca. 280 m), utbedres til moderne standard med veggrøfter og asfaltert

toppdekke i samsvar med offentlig vegnormal. Dette området mangler gatelys, og vi ønsker også at

dette blir montert i henhold til standardkrav for offentlige boligfelt. Deler av denne vegen ble bygd

for over 50 år siden (1963). Siden den ble opparbeidet, har ytterligere tretten boliger fått sin adkomst

langs denne vegen, slik at det nå til sammen er 25 boenheter tilknyttet Øvre Hammervoll og

Vollahaugfeltet. Økt trafikk kombinert med dårlig standard har gjort at en utbedring av vegen er

svært påkrevet.

I vestre del av boligfeltet på Øvre Hammervoll opplever vi nå et generasjonsskifte. Flere småbarns-

foreldre med til sammen sju barn i førskolealder enten bor eller i ferd med å bosette seg i dette

boligfeltet. Flere av beboerne har også barnebarn som ofte er på besøk hos sine besteforeldre. For at

vi alle skal kunne oppleve Øvre Hammervoll som et trygt oppvekstområde for barna, er det svært

viktig at de kan vokse opp i et trafikksikkert miljø der hensynet til oppvekstsvilkårene har høyeste

prioritet. Vi vil derfor kreve at det samtidig med utbedring av veien blir satt i verk fartsdempende

tiltak. Vi anmoder om at vår henstilling blir tatt til følge og ber vennligst om et raskt svar.

$c ')t lol ; tiles
Borghild Otnes

Øvre Hammervoll 14

%mx död/trim. Hark bdj/wmöf

Anne Cathrine Mork Sæthermyr

Øvre Hammervoll 10

Gerd og Arne Bjørn Rød

Øvre Hammervoll 6

///fcr' Å,.DU WL,! ”auf

Jeanette Djupevåg/s og Even Andersen/s

Øvre Hammervoll 7

Marry x  stine og Lars Olav Sandnes

Øvre Hammervoll 1

Hildegunn Kofoed og Verner Listaul

MM ”WWW få? 4 W
Lene Martinsen og Terje Sverdrup Molton  »

' Øvre Hammervoll  8
RLÅ—ÅCSC "  "(31/ 7/  /{/1/

Monica Schønning Andresen/s og Bjørnar Gagnat/s

Øvre Hammervoll 9

aw 9,11». «(..)/M 3M van/4w
Anne Grete og Bjørn Kldkset

Øvre Hammervoll 5

Gudrun og Geir Olav Fjøseide

Øvre Hammervoll 3

GJ? W”
(“Mi/“ME; jcwimth

MØ Siida

"l



Utskrift Page 1  Of  1

==—————l——lKARTUTSNITI'
Gnr: 27 Bnr: 1 Fnr:  0 Snr: 0

Adresse: 6460 EIDSVÅG  I  ROMSDAL

H.  haver/Fester. NESSEl' KOMMUNE, Kråkholmvegen 2, 6460 EIDSVÅG
J' '  I  ROMSDAL

Eiendom:

"*NESSET Dato:5/1-2018Sign: Målestokk
KOMMUNE 1:1500

   ‘i
E,.

4

2 7199 ”

27x5

Win )§,~:§0/ 27,9111? X
\ELAr / ,'.1 3%

“$27116 -  ;

\  27772

\//~ "

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger] kabler,

kummer m.m. som  i  forbindelse med prosjektering[anleggsarbeid må undersøkes nærmere. 
https://kart14.nois.no/orkide/Content/printDynaLeg.asp?Left=450933.5514008298&B... 05.01.2018



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Utvalg for teknisk, næring og miljø 22/18 13.09.2018 

Nesset kommunestyre 55/18 20.09.2018 
 
 
 
 

Høring planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 2028 - 
Kommunedelplan 
 

Vedlegg 
1 Høring planprogram - Hovedplan vann og avløp 2020 - 2028 - Kommunedelplan 

 

Rådmannens innstilling 
I henhold til Plan- og bygningslovens kap 11 §§ 11-1 – 11-18 vedtas det å legge forslag til 
planprogram for «Hovedplan vann og avløp 2020 – 2028.» ut til offentlig ettersyn. 
 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 13.09.2018 

I henhold til Plan- og bygningslovens kap 11 §§ 11-1 – 11-18 vedtas det å legge forslag til 
planprogram for «Hovedplan vann og avløp 2020 – 2028.» ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
 

 

Saksopplysninger 
Det vises til vedlagte planprogram. 

 

Vurdering 
Formannskapet vedtok 5. oktober 2017 under sak PS 90/17 – Planstragei for Nesset kommune 
2017 – 2020 at det skulle utarbeides hovedplan for vann og avløp. Dette er nå planlagt utarbeidet 
i et samarbeid med Molde, Nesset og Midsund kommune. Det vil være fordelaktig å få utført 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/1170-1 

Saksbehandler: Vegard Øverås Lied  



dette arbeidet i et samarbeid med det som skal bli Nye Molde kommune. Planen gjelder for 
perioden 2020 – 2028.  

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 
Vann og avløp har stor betydning for folkehelsen. 



29.08.2018 
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2020 - 2028 

Kommunedelplan
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Innledning 
Gjeldene hovedplan for vann for Molde skal revideres. Hovedplan vannforsyning for Molde - sak 4/2010 

ble godkjent i kommunestyret i Molde 11. februar 2010. Den gjeldende hovedplanen for avløp for 

Molde kommune skal også revideres. Gjeldende hovedplan for avløp ble vedtatt i kommunestyret i 

Molde 14. november 2013, sak nr: 104/2013.  

På grunn av stor grad av samordning av ledningsanlegg i samme grøft (både ved nylegging og 

ledningsfornying) er det ønskelig at en ved revidering av hovedplanene samler disse i ett dokument. 

Midsund kommune har ikke hovedplan for vann. Hovedplan for avløp ble vedtatt i 1990. 

Nesset kommune har ikke hovedplan for vann og avløp. 

Midsund, Molde og Nesset kommune skal bli en kommune fra 1. januar 2020, og vil derfor samarbeide 

om en hovedplan for vann og avløp, kommunedelplan. 

Planen for nye Molde kommune skal være en kommunedelplan og behandles derfor etter Plan- og 

bygningsloven. 

Teknisk (T) i Midsund kommune, Prosjekteringsavdelingen ved Molde Vann og Avløp KF (MVA KF) og 

Enhet for Teknisk, samfunn og utvikling (TSU) i Nesset kommune er ansvarlig for planprosessen og 

utarbeiding av hovedplanen. 

Den ansvarlige politiske myndighet er kommunestyrene i Midsund, Molde og Nesset kommune.  

Styret i Molde Vann og Avløp KF er ansvarlig for utarbeidelse av hovedplanen med orientering til 

prosjektorganisasjonen og fellesnemda for nye Molde kommune. 
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Om planprogrammet 
Planprogrammet beskriver hvilke elementer som vil bli omfattet av den nye hovedplanen for vann og 

avløp. Planprogrammet redegjør for formålet med planen. Planprogrammet gir også grunnlaget for 

planprosessen og er utgangspunkt for innspill fra høringsinstansene. 

De politiske myndighetene varsles om planprogrammet, samt fellesnemda for nye Molde kommune og 

MVA KFs styre. Forslag til planprogram sendes på høring etter politisk behandling. Planprogrammet vil 

være ute på offentlig høring i min 6 uker. Det er da mulig for offentlige og private å komme med innspill 

til planen. Det endelige planprogrammet og hovedplandokumentet vil utarbeides etter høringsperioden. 

 

Formålet med hovedplanen og planarbeidet 
Hovedplanen skal synliggjøre ansvar iht. gjeldende regler for vann og avløp. Videre skal hovedplanen gi 

oversikt over den eksisterende situasjonen, det framtidige investeringsbehovet og prioriterte områder 

som følge av andre gjeldene kommunedelplaner. 

Handlingsplan for tiltak utarbeides også i sammenheng med ny hovedplan. Tiltakene vil være spesielle 

for hhv. vann, spillvann og overvann, og vil være sammensatte. 

Hovedplanen med handlingsplan skal være et styringsverktøy for nye Molde kommune og det 

fortsettende Molde Vann og Avløp KF. 

Strategi for konsekvensvurderinger etter PBL vil ivaretas i hovedplana. Videre vil det i alle prosjekter 

som ligger i hovedplanene gjøres detaljert vurdering av konsekvensene i planprosessen og ved 

gjennomføringen av tiltaket. 

 

Hovedmål 
Hovedplanen skal gi strategiske og overordnede føringer for vannforsyning og avløpshåndtering i nye 

Molde kommune forvaltet av Molde Vann og Avløp KF. Hovedmålene under skal gi grunnlag for 

delmålene definert i hovedplanen. 

Hovedmålsetninga for vann: 

Molde kommune skal gi befolkningen og næringslivet sikker leveranse av godt og nok vann. 

Hovedmålsetning for avløp: 

Molde kommune skal gi innbyggerne sikre og bærekraftige løsninger for oppsamling, bortledning og 

rensing av avløpsvann, inkludert overvann. 
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Hovedtrekk for plana. Omfang og innhold. 

Hovedplan vann og avløp 2020 – 2028. Kommunedelplan. 

Forslag til inndeling i planen: 

 Sammendrag 

 Innledning og bakgrunn 

 Strategi og målsettinger 

 Miljø og klimautfordringer 

 Økonomioversikt for vann og avløp 

 Merknadsbehandling 

 Lovgrunnlag/forskriftsgrunnlag/vedtekter mv 

 Kart over hovedelementene 

 Handlingsplan 

Organisering av planarbeidet 
Styringsgruppe for planarbeidet: 

Styrings- og samordningsgruppe hovedplan vann og avløp: 

 Daglig leder MVA KF, Bjarte Koppen (leder) 

 Leder for Teknisk i Midsund 

 Leder for Teknisk, utvikling og samfunn i Nesset, Bernt Angvik 

 Kommunalsjef teknisk, plan, næring og miljø, Eirik Heggemsnes 

 Brannsjef, Alf Magne Smørholm 
 

Det blir opprettet egne arbeidsgrupper innen vann og avløp med deltagelse fra de 3 kommunene. 

Arbeidet med utarbeidelse med brannvanns-ROS organiseres som en del av hovedplanarbeidet. 

Gjennomføring av planarbeidet 

Oppstart 
Det utarbeides forslag til planprogram som fremmes de poliske utvalgene i Midsund, Molde og Nesset, 
Molde Vann og Avløp KFs (MVA) styre og fellesnemda for nye Molde kommune. 

 

Kunngjøring av oppstart og offentlig utlegging av planprogram 
Varsel om oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram blir sendt til offentlige organer og andre 
interesserte varsles om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Det vil også bli annonsert i 
aviser og på kommunenes hjemmesider. 
 
Frist for innspill er seks uker fra utsendelsesdatoen. Det er mulighet for innspill til både 
planprogrammet og planarbeidet generelt. Alle merknader som kommer inn innen utløpet av fristen vil 
bli tatt med i kommunenes vurdering når endelig planprogram skal fastsettes. 

 

Vedtak planprogram 
Mottatte høringsuttalelser merknadsbehandles. Ferdig utarbeidet planprogram legges frem for 
behandling og vedtak i MVA KFs styre, til politisk behandling i de tre kommunene og til orientering for 
fellesnemda for nye Molde kommune. 
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Utarbeidelse av hovedplan for 1.gangs behandling. 
Dagens situasjon kartlegges/beskrives og det gjennomføres hensiktsmessige analyser/vurderinger. 
Viktige strategiske elementer identifiseres og vurderes. Aktuelle referansegrupper /ressurspersoner 
involveres. 

 

Sammenstilling av hovedplandokumentet med handlingsprogram fremmes for de poliske utvalg, 
Molde Vann og Avløp KFs (MVA) styre og fellesnemda for første 1.gangs behandling. 

 

Offentlig ettersyn 
Når planutvalget har foretatt 1. gangs behandling blir hovedplanen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil 
si annonsert og varslet på samme måte som ved kunngjøring av oppstart, med mulighet for nye 
innspill. 

 

Merknadsbehandling og ferdigstilling av hovedplan 
Mottatte høringsuttalelser merknadsbehandles, det fremmes sak til politiske utvalg som er fungerende 
høsten 2019 - våren 2020, Molde Vann og Avløp KFs (MVA) styre, eventuelt fellesnemda som videre 
legger forslaget frem for formannskapene eller et formannskap for nye Molde kommune. Deretter 
legges hovedplana fram for kommunestyret i den nye Molde kommune for vedtak. Dette vil bli i 2020. 
 

Sluttvedtak og kunngjøring 
Kommunestyrene fatter endelig vedtak og vedtak/hovedplana kunngjøres elektronisk på kommunenes 

hjemmesider. 

 

Medvirkning 
En godt planlagt planprosess vil gi en raskere saksbehandling, og dermed økt effektivitet. For å oppnå 

dette, er det særlig viktig at de mest berørte myndigheter og andre interessenter eller allmenhet er 

med fra begynnelsen av planarbeidet, og at de tidlig gir uttrykk for viktige forhold som det må tas 

hensyn til i planarbeidet. 

 

Høringsorganer: Offentlige myndighets- og forvaltningsorganer 

Nabokommuner 
Kommunens råd Politiske partier 

Lag og foreninger i kommunen 

Næringsorganisasjoner i kommunen 

 

Innspill merkes «Høringsinnspill Hovedplan vann og avløp» sendes til: 
postmottak@molde.kommune.no  
 

eller Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 MOLDE 

mailto:postmottak@molde.kommune.no
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Fremdriftsplan 

Aktivitet 

2018 2019 2020 

Jul/ 
aug 

Sept/ 
okt 

Nov/ 
des 

Jan/ 
feb 

Mars/ 
apr 

Mai/ 
jun 

Jul -
sept 

Okt - 
des 

Jan - 
mars 

Annonsering/høring forslag 
til planprogram 

                      

Politisk behandling 
Fastsetting av planprogram 

                      

Fagutredninger/ 
delrapporter 

                    

Utarbeiding av forslag til 
hovedplan/kommunedelplan 

                    

1 gangs politisk behandling                      

Offentlig ettersyn/høring                        

Merknadsbehandling                        

2. gangs politisk behandling                        

Kunngjøring vedtak                 
 

  

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 56/18 20.09.2018 

 
 
 
 

5 prosjektregnskap sluttført i tidsrommet 2013-2016 - kostnader til 
revidering 
 

Vedlegg 
1 E-post dialog mellom kontrollutvalgssekretær og rådmann 
2 Kontrollutvalgets vedtak 3.3.2005, sak 2/05 

 

Rådmannens innstilling 
 

Byggeregnskap med sluttrapport for 5 investeringsprosjekter legges fram urevidert, til 
kommunestyret, til orientering. Dette gjelder: 

 Aktivitetssenteret, ferdig 2013 
 Overføringsledning til Raudsand, ferdig 2015 
 Strandpromenaden, ferdig 2016 
 INBUS, Erefjord barne- og ungdomsskole, ferdig 2016 
 Kjøp av eiendom, ferdig 2016 

 

 

 

Saksopplysninger 
 

Kontrollutvalget har gjort vedtak om at de ønsker seg forelagt revidert byggeregnskap med 
sluttrapport for alle prosjekt i størrelsesorden 2 mill. kroner eller mer, jf. kontrollutvalgets vedtak 
fra 3.3.2005 
  
Rådmannen har hatt en opprydding i prosjektregnskap og sendt over 14 prosjekter til revisjonen 
for revidering i løpet av 2017. Prosjektene var ferdigstilt i perioden 2011 – 2017.  9 av prosjektene 
er ferdig behandla i kommunestyret, mens revisjonen fortsatt har 5 prosjekter som ikke er 
revidert. 
 

Arkiv: :151 

Arkivsaksnr: 2017/536-116 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



Prosj. nr Navn Avsluttet 
år

Regnskap 31.12
kr

Sendt revisjon Ferdig 
revidert

Sendt 
kontrollutvalg

Behandla 
kontrollutvalg

Sak til politisk 
behandling

600171 NOS - påbygg kjøkken 2011 8 035 237 28.08.2017 20.11.2017 20.11.2017 28.11.2017 F 1.3.18/ K 22.3.18

600197 VA Stubø - Brekken 2011 6 486 770 25.10.2017
korr. 12.11.2017

13.11.2017 13.11.2017 28.11.2017 F 1.3.18/ K 22.3.18

600198 VA - erstatte asbestledninger 2011 3 335 947 25.10.2017
korr. 12.11.2017

13.11.2017 13.11.2017 28.11.2017 F 1.3.18/ K 22.3.18

600237 Ny brannstasjon 2011 6 496 048 06.06.2017
korr. 26.09.2017

06.10.2017 06.10.2017 28.11.2017 F 1.3.18/ K 22.3.18

600156 Aktivitetssenter 2013 6 366 101 03.11.2017

600152 NOS sjukeheim, ti lbygg/ombygging 2013 26 666 970 20.06.2017 13.11.2017 13.11.2017 28.11.2017 F 1.3.18/ K 22.3.18

600127 Badeplass Eidsvågleira 2014 3 406 312 07.06.2017 13.11.2017 13.11.2017 28.11.2017 F 1.3.18/ K 22.3.18

600260 NOS - nødstrømsaggregat 2014 2 346 980 06.06.2017 13.11.2017 13.11.2017 28.11.2017 F 1.3.18/ K 22.3.18

600169 Relokalisering barnehage, barne- og kulturskole 2015 21 944 999 30.10.2017 23.01.2018 26.01.2018 28.02.2018 F 16.4.18/K 24.5.18

600240 Overføringsledning ti l  Raudsand 2015 8 222 683 03.11.2017

600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum 2016 2 166 570 03.11.2017

600327 INBUS, Eresfjord b/u, rehab. garderober/fasader 2016 2 396 957 28.08.2017

600334 Kjøp av eiendom 2016 3 030 955 06.06.2017

600299 Kunstgrasbanen, nytt dekke 2017 3 325 094 28.08.2017 13.11.2017 13.11.2017 28.11.2017 F 1.3.18/ K 22.3.18  
 
Kontrollutvalget fikk i møte med revisjonen den 15.6.2018 fått opplyst at revisjonen hadde brukt 
opp tiden som var avsatt til revisjon i Nesset kommune for 2017, jf. e-post dialog mellom 
kontrollutvalgssekretær og rådmann. Det er grunnen til at de siste prosjektene ikke er revidert 
foreløpig.  
 
Revisjonen har muntlig estimert kostnadene for arbeidet med å revidere de siste 5 
prosjektregnskapene til ca. kr 50 000.  
 
Kontrollutvalget har bemerket i de fleste eldre prosjektregnskapene som er lagt fram, at det har 
gått lang tid fra prosjektregnskapet var ferdig til prosjektrapport er lagt fram. Dette mener de gir 
mindre rom for læring, forbedring eller tiltak. Revisjonen er av samme oppfatning. 
Erfaringsmessig mener revisjonen at de ikke vil finne noe nytt ved revidering av de 5 gjenstående 
prosjektene, som kan gi rom for forbedringer. En revidering vil derfor være av mindre verdi. 
Prosjektene er revidert i forbindelse med at investeringsregnskapet er revidert ved avlegging av 
årsregnskapene.   
 
Det er den detaljerte revideringen som vil mangle. I sine revisjonsrapporter skriver revisor at de 
gjør følgende kontroller når de reviderer prosjektregnskap: 
 

«Vi har kontrollert at: 
1. det er gjennomført konkurranse i tråd med Lov om offentlige anskaffelser 
2. beskrivelse av byggeprosjektets fremdrift samsvarer med vedtak og 

budsjettforutsetninger 
3. framlagt prosjektregnskap stemmer med kommunens regnskap for prosjektet 
4. utgifter og inntekter som er bokført på prosjektet vedgår det aktuelle prosjektet» 

 
Per 31.12.2017 er det ferdigstilt 5 investeringsprosjekt i tillegg til det ene prosjektet som allerede 
er ferdigbehandla i kommunestyret, jf. oversikten ovenfor. Byggeregnskap med sluttrapporter er 
oversendt revisjonen tidligere i år. Disse vil bli revidert og forelagt kontrollutvalget før 
behandling videre i formannskap og kommunestyre. Dette gjelder: 
 

 Flerbrukshall 
 Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plass 
 Eidsvåg sentrum – Alstadplassen 
 Trafikksikring kommunale veger 



 Vakt- og mannskapsbil, brann 
 
Vurdering 

Revisjon og kontrollutvalg mener at feil og mangler som oppdages i forbindelse med revidering 
av byggeregnskap med sluttrapporter, skal gi rom for lærdom, forbedring og tiltak. Dette oppnås 
ikke når prosjektregnskapene legges fram så lenge etter at de er ferdigstilt. 

Rådmannens intensjon var å få revidert ferdig alle prosjektregnskapene og legges dem fram for 
politisk behandling. Ettersom både revisjon og kontrollutvalg stiller spørsmål ved verdien av 
denne revidering, ser også rådmannen at en revidering i forhold til lærdom, forbedring og tiltak 
har mindre verdi. En revidering vil også medfører ekstra kostnader på ca. kr 50 000. 

Rådmannen legger derfor saken fram for politisk behandling slik at kommunestyret får ta stilling 
til om de vil bruke ekstra midler på denne revideringen. Rådmannen vil rå til at det ikke brukes 
midler til formålet. Byggeregnskap med sluttrapport er utarbeidet og kan evt. legges fram for 
formannskap og kommunestyre til orientering. 

Rådmannen antar det ikke er aktuelt å sende over prosjektregnskapene til kontrollutvalget da de 
ikke er revidert. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Hvis de siste 5 prosjektregnskapene skal revideres vil det være behov for kr 50 000 i 
tilleggsbevilgning til formålet. 

 

Betydning for folkehelse 









KONTROLLUTVALGET I

NESSET KOMMUNE

Sekretær
Terje Nakken
Rådhusplassen i
6413 MOLDE

Telefon: 7111 1452-direkte
Telefaks: 71111028
Telefon: 71111000- hovedkontor
E-post: terie.nakken(molde.kommune.no

terie.nakkenCkomrev2mr.no

MCCCrET Vr,i TJ

?kudP ()C/71.

A’ cdc S

Skhh.

Ksjonsr Gradorin

Referanse: Kontrollutvalgets møte 3. mars 2005, sak 2/05.

I tilknytning til behandlingen av kontrollutvalgets årsmelding for 2004, pkt. 4.7, ble byggeregnskap og
sluttrapport for større investeringer drøftet inngående.
Undertegnede ble i den forbindelse bedt om å tilskrive rådmannen om at utvalget for fremtiden ønsker å få
seg forelagt revidert byggeregnskap med sluttrapport for alle prosjekt i størrelsesorden 2 mill. kroner eller
mer.
Dette for å sikre best mulig kontroll med investeringsprosjekt, som gjerne også går over flere regnskapsår.

ç
—-

Terje Nakken
sekr.

‘., L(.sj

Kontrollutvalgssekretæriatet for kommunene
i Kommunerevisjonsdistnkt 2
Møre og Romsdal
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 59/18 30.08.2018 

Utvalg for oppvekst og kultur 20/18 11.09.2018 

Nesset kommunestyre 57/18 20.09.2018 
 
 
 
 

Behov for større lokaler i Eresfjord barnehage 

Rådmannens innstilling 
For å imøtekomme økende behov for barnehageplasser ved Eresfjord barnehage og kunne ivareta 
et godt arbeidsmiljø for både ansatte og barnehagebarn, innstiller rådmannen på alternativ a) 
Tilbygg Eresfjord barnehage.  

Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme.  

 

Saksopplysninger 
Ved Eresfjord barnehage er det nå 19 barn som har plass, 11 barn over 3 år og 8 barn under 3 år. 
Det tilsvarer 27 plasser siden de under 3 år teller for 2 plasser. 
For barn under 3 år kreves det et areal på 5,3m2 pr barn og for barn over 3 år kreves det et areal 
på 4,0m2, totalt krever dagens barn 86,4m2 etter minstenormen.  
Barnehagen har et godkjent leke-/ og oppholdsareal på 96m2, men det ene rommet er nå brukt til 
soverom og er lite egnet til lekerom. Dermed er barnehagen helt på smertegrensen til hva som 
kan tåles arealmessig i forhold til lovverk. 
Slik barnehagen organiserer hverdagen er de stort sett delt i to grupper med små og store på 
hvert sitt område avdelt med reoler. Det er ikke ideelt med tanke på støy og uro, men det er den 
beste løsningen på nåværende tidspunkt. 
 
Som en følge av at barnehagen har tatt inn flere barn enn tidligere har personalgruppen økt og 
plassen har dermed blitt enda mindre. 
Grovgarderoben ved barnehagen er for liten, noe som har vært et tema i mange år. Personalet har 
ikke egen garderobe, kun et lite skap med dør inne på toalettet og en knaggrekke i en krok i 
gangen til å henge klær. Personalrom har de heller ikke, det brukes til 
øvingsrom/gruppedelingsrom/arbeidsplass for ansatte. Siden barnehagen har vokst med antall 
plasser og barnehagene har fått en ny pedagognorm som sier at pedagogtettheten skal øke fra 
01.08.2018, er det også et behov for kontorplasser til pedagogene i barnehagen.  
 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/770-2 

Saksbehandler: Tanja A. Holsæther Bersås  



I Eresfjord og Eikesdal er det totalt 6 barn under barnehagealder som vi vil anta kommer til å 
søke plass ved Eresfjord barnehage, 4 av disse 6 barna har allerede søkt plass fra januar og utover 
våren og sommeren 2019. I tillegg har vi et hovedopptak med søknadsfrist 15. september, hvor 
det kan komme flere søknader. I forbindelse med søknader som behandles på hovedopptakene 
ligger det rettigheter i forhold til å få barnehageplass. Siden disse 6 barna er under tre år teller de 
som 12 plasser og krever et minimumsareal på 31,8m2. Med bakgrunn i lovlighet i forhold til 
areal vil vi måtte si nei til søknader som er kommet inn og som vi antar vil komme. Dette er en 
veldig beklagelig situasjon med tanke på den veksten vi har hatt av barnefamilier i indre. 
 
Høsten 2019 er det kun 2 barn som går over i skolen så det vil fortsatt være for lite 
barnehageplasser i Eresfjord i forhold til antatte søknader. Søkerne på barnehageplasser i 
Eresfjord kan tilbys barnehageplass i Eidsvåg området, ved Eidsvåg barnehage, Liedgarden 
barnehage AS eller Farmen friluftsbarnehage AS. Men dette vurderes som en mindre heldig 
løsning pga kjøreavstanden. Foreldre som har arbeid i Eresfjord vil måtte kjøre ca. 4 mil for å 
levere barnet i barnehage før jobb og ytterligere 4 mil for henting, altså ca. 8 mil daglig. Det er 
riktignok noen foreldre som jobber i Eidsvåg, men ofte er dette tilknyttet skift/turnus. Vistdal 
barnehage er et annet alternativ, men her begynner det å bli få ledig plasser, samt at 
kjøreavstanden vil være lik som for Eidsvåg-alternativet. 
 
Alternativ til løsning: 

a) Tilbygg Eresfjord barnehage 
Barnehagen utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt 
møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen utvides mot sør/sørvest og vil bestå av 
personalfløy og oppholdsareal til barnehagebarna. Personalfløyen inneholder garderobe, 
pauserom, kontor og vareinngang, mens oppholdsarealet integreres og utvider det 
eksisterende oppholdsarealet som blant annet vil gi mer fleksibel deling av storbarn- og 
småbarngruppe. 

Investeringskostnad, budsjett:     kr  3 300 000 

 
b) Omgjøring og renovering av uthus ved Eresfjord bofellesskap 
Barnehagedriften tar i bruk et bygg som ligger like utenfor barnehagens uteområde, i 
nordvestlig hjørne av tomten. Uthuset har vært tilknyttet Eresfjord bofellesskap med 
funksjon som lager/verksted og er et kaldtlager bygget i 1986 på ca. 70m2. Uthuset må 
totalrenoveres og bygges om til en frittstående barnehageavdeling med toalett, garderober og 
oppholdsareal, samt areal for teknisk anlegg og renhold. Uthuset ligger på tomten til 
Eresfjord bofellesskap som skal avhendes, men kommunen kan foreta en grensejustering og 
beholde uthuset videre i kommunal eie. 

Investeringskostnad, budsjett:     kr   1 700 000  

 

Vurdering 
Samlet drift under samme tak som alternativ a) innbefatter vil være den mest fremtidsrettede og 
kvalitetsmessig beste løsningen for barnehagetilbudet i Eresfjord. Blant annet vil 
personalressursen være samlet til enhver tid og man kan uten praktiske utfordringer veksle 
barnegruppens sammensetning. Barnehagetilbudet vil generelt sett stå sterkere på tross av 
høyere investeringskostnad enn alternativ b). Utvidelse av bygget vil gi marginal økning i 



driftskostnader i form av noe oppvarming, renholdsressurs og utvendig overflatevedlikehold. 
Eksisterende brann- og ventilasjonsanlegg benyttes og gis kun en utvidelse. 

Renovering av uthus ved Eresfjord bofellesskap har lavest investeringskostnad av alternativene, 
samt kun marginal økning i driftskostnader. Alternativet er billigst, men vil derimot gi mer 
krevende daglig organisering for de ansatte. Man får en todelt drift og uthuset vil ikke løse 
utfordringene med garderobefasiliteter til barn og ansatte, samt kontor til ansatte i eksisterende 
barnehagebygg. 

I hensyn av beliggenheten har det vært vurdert å benytte deler av Eresfjord bofellesskap til 
barnehage. Men det vil kreve betydelig investering i bygget til både overflaterenovering og 
rehabilitering av tekniske anlegg, samt brannteknisk oppgradering. Eresfjord bofellesskap er 
662m2 og ved å benytte ca. 100m2 til barnehage har kommunen fortsatt måtte betalt driftsutgifter 
for resten av bygget. Eresfjord bofelleskap er vedtatt avhendet og eiendomsmeglerforetak er 
snart ferdig med klargjøring av eiendommen for salg på det åpne markedet. Et salg av denne 
eiendommen vil kunne generere ny aktivitet i bygget og bygda for øvrig. Om det delvis hadde 
blitt tatt i bruk som barnehage i kommunal eie ville dette begrenset muligheten for ny aktivitet.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Både alternativ a) Tilbygg Eresfjord barnehage og alternativ b) Omgjøring og renovering av 
uthus ved Eresfjord bofellesskap vil gi en liten, men lik økning i driftskostnader. 
Begge alternativene må lånefinansieres og øker kommunens kapitalkostnad. 
 
Betydning for folkehelse 

Det har stor betydning for barnefamilier å ha barnehageplass i nærmiljøet til dere de bor. 
Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

For å imøtekomme økende behov for barnehageplasser ved Eresfjord barnehage og kunne ivareta 
et godt arbeidsmiljø for både ansatte og barnehagebarn, innstiller rådmannen på alternativ a) 
Tilbygg Eresfjord barnehage: 

 

Barnehagen utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt 
møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen utvides mot sør/sørvest og vil bestå av 
personalfløy og oppholdsareal til barnehagebarna. Personalfløyen inneholder garderobe, 
pauserom, kontor og vareinngang, mens oppholdsarealet integreres og utvider det 
eksisterende oppholdsarealet som blant annet vil gi mer fleksibel deling av storbarn- og 
småbarngruppe. 

Investeringskostnad, budsjett:      kr 3 300 000 

 

Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme.  

 



 
 

Behandling i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018  

Utvalget var på befaring i Eresfjord barnehage før behandling av saken. 
 
Det ble enighet om følgende: 
 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til 
antall barn, ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til 
arbeidsmiljø, samt møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd 
mot nord for å ivareta lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, 
kjøkken og toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. Taket på 
øvresida trekkes ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle 
avdelingen rustes opp til dagens standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i 
barnehagens areal. Barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som 
inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres 
av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 
 

Enstemmig vedtatt tilrådd. Formannskapets tilråding fikk 0 stemmer og falt. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur - 11.09.2018 

Eresfjord barnehage utvides med et tilbygg på omlag 100m2 for å øke kapasiteten til antall barn, 
ivareta de ansattes arbeidsforhold i overenstemmelse med dagens krav til arbeidsmiljø, samt 
møte fremtidige krav til barnehagedrift. Barnehagen vurderes bygd mot nord for å ivareta 
lysforholdene på tomta. 
 
Nybygget bygges fremtidsrettet som en egen avdeling med egen inngang/garderober, kjøkken og 
toalettfasiliteter. Personalrom, kontor må ivaretas ifølge dagens krav. 
Taket på øvresida trekkes ut slik at man kan gå under tak mellom avdelingene. Den gamle 
avdelingen rustes opp til dagens standard. Gjesteparkering til bofellesskapet tas inn i 
barnehagens areal. Barnehagens uteområde utvides med den delen av nabotomta som 
inneholder et uthus. 

 
Vedtaket foreslås lånefinansiert. 

 
Investeringskostnaden implementeres i økonomiplanarbeidet for 2019-2022 og prioriteres av 
kommunestyret innenfor kommunens samlede investeringsramme. 

 
 



 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 61/18 30.08.2018 

Nesset kommunestyre 58/18 20.09.2018 
 
 
 
 

Sykefravær pr 2. kvartal 2018 
 

 

Rådmannens innstilling 
Sykefraværsrapport pr. 2. kvartal 2018 tas til orientering 

Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

Sykefraværsrapport pr. 2. kvartal 2018 tas til orientering 

 
 
 

 

Saksopplysninger 
Nesset kommune har mål om å redusere sykefraværet med 10 % årlig, og har gjennom flere år 
hatt fokus på dette.   
 

Det totale fraværet i Nesset kommune i 2. kvartal 2018 er 7,24 %.  
Tidsrom Prosent 2018 Prosent 2017 Prosent 2016 Prosent 2015 

1. kvartal 10,50 9,15 9,16 8,50 
2. kvartal 7,24 7,59 6,74 9,49 
3. kvartal  6,26 7,19 7,25 
4. kvartal   7,27 8,40 9,19 

      Året  7,56 7,87 8,59 
 

Fraværet er redusert med 3,26 %-poeng eller 31 % siden 1. kvartal.  

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2018/549-4 

Saksbehandler: Anne-Karin Sjøli  



 

Helse og omsorg som hadde størst fravær pr. 1.kvartal har redusert fraværet med 7,71 %-poeng 
eller 48,31 %.  

 

Vurdering 
Våre enhetsledere og avdelingsledere jobber systematisk med å redusere fraværet. I første kvartal 
og andre kvartal 2018 har nok dette vært en utfordring på flere av våre arbeidsplasser. 
Rådmannen har fått tilbakemeldinger på at første kvartal var mer utfordrende enn andre kvartal. 
Dette kommer også godt frem i statistikken. Selv om fraværsstatistikken for andre   
 
Ledere på alle nivå i organisasjonen har et stort ansvar i forhold til å holde kontakten med, og ha 
en god dialog med, medarbeidere som er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldt. 
Sykefraværsoppfølging er en oppgave som følger med det å ha personalansvar. Alle ledere har 
en plikt og et ansvar for å følge opp syke medarbeidere. Sykefraværssamtalen er en samtale som 
nærmeste leder har med sin sykemeldte medarbeider, der målet er å hjelpe vedkommende 
tilbake i arbeid 

Når vi går ned på individnivå og analyserer fraværet ser vi at dersom vi tar bort fravær som er 
knyttet til planlagte operasjoner, alvorlig sykdom som krever lang behandlingstid og de som skal 
over på uførepensjon ligger det totale fraværet i andre kvartal på 3,89 %.  

I 2017 og 2018 har det ikke vært ressurser til å prioritere å gjennomføre større prosjekter for å ha 
fokus på nærvær/fravær. Alle tiltak som f.eks. personalutviklingskurs med fokus på 
arbeidsmiljøet krever både tid og penger for at det skal kunne gjennomføres.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Redusert fravær vil gi reduserte utgifter til bl.a. vikarer.  

 

Betydning for folkehelse 
En bedre arbeidshelse kan også bety en bedre folkehelse. 









 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Mardølafondet 4/18 08.08.2018 

Nesset formannskap 60/18 30.08.2018 

Nesset kommunestyre 59/18 20.09.2018 
 
 
 
 

Forslag om endring av retningslinjene for forvaltning av 
Mardølafondet. 
 

Vedlegg 
1 Retningslinjer for forvaltning av Mardølafondet. 
2 Vedtekter for Mardølafondet. 
3 Særutskrift Forslag om endring av § 3e i vedtektene for Mardølafondet 
4 Godkjenning av vedtektsendring for Mardølafondet 

 

Rådmannens innstilling 
 § 2 punkt A og B i retningslinjene for forvaltning av Mardølafondet endres til: 

A. Lån med storleik inntil kr 1 000 000. 
B. Tilskott med storleik inntil kr 30 000. 

 

 

Behandling i Mardølafondet - 08.08.2018  

Enstemmig 
 

Forslag til vedtak 

§ 2 punkt A og B i retningslinjene for forvaltning av Mardølafondet endres til: 
 

A. Lån med storleik inntil kr 1 000 000. 
B. Tilskott med storleik inntil kr 30 000. 

 
 

Arkiv: :151 

Arkivsaksnr: 2017/1277-7 

Saksbehandler: John Walseth  



Behandling i Nesset formannskap - 30.08.2018  

Rådmannen si innstilling vart einstemmig vedteke tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 30.08.2018 

§ 2 punkt A og B i retningslinjene for forvaltning av Mardølafondet endres til: 

C. Lån med storleik inntil kr 1 000 000. 
D. Tilskott med storleik inntil kr 30 000. 

 
 
 

 

Saksopplysninger 
Kommunestyret har i k- sak 06/18 har gjort følgende vedtak: 

 

§ 3 e i vedtektene for Mardølafondet, 1. og 2. avsnitt, endres til: 
 

Fondet sine samla ytingar til ei verksemd skal normalt ikke væra høgare enn 30 %, 
avgrensa til kr 1 000 000 av samla kapitalbehov over ein periode på 3 år når det gjeld lån. 
 
Tilskott og stipend skal ikkje overstige kr 30 000. 

 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i brev av 02.03.18 godkjent vedtektsendringene. 
 
I tillegg til vedtektene, har kommunestyret i forbindelse med delegering til fondsstyret, 
vedtatt  
" Retningslinjer for forvaltning av Mardølafondet". Her er det gitt regler for i hvilke saker 
fondsstyret har delegert myndighet til å fatte endelige vedtak, ankeregler og 
søknadsprosedyre.  
 
I denne sammenheng vil det være formålstjenlig å endre retningslinjene slik at fondsstyret 
kan innvilge lån på inntil kr 1 000 000 og tilskudd på inntil kr 30 000.  Det vil si at § 2 punkt 
A endres til: Lån med storleik inntil kr 1 000 000. Og § 2 punkt B endres til: Tilskott med 
storleik inntil kr 30 000. 
 

 

Vurdering 
I henhold til § 7 i vedtektene for Mardølafondet kan kommunestyret delegere avgjerdsmynde i 
enkeltsaker.  

Med tanke på at kommunen skal gå inn i ny stor kommune som ikke har tradisjon med å forvalte 
slike næringsfond vil det være naturlig at de fleste sakene blir besluttet av fondsstyret. Med den 
bakgrunn vil det være naturlig å endre beløpene slik at det er samsvar mellom vedtektene og 
retningslinjene for Mardølafondet.  



RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV MARDØLAFONDET 

§ 1 
Desse retningslinene er utarbeidd med grunnlag i Vedtekter for Mardølafondet vedtekne av 
Nesset Kommunestyre den 16.03.93 i sak k 025/93 og godkjent av Fylkesmannen i skriv av 
07.07.93. 

§ 2 

Overføring av mynde. 
Kommunestyret har i medhald i § 7 i Vedtekter for Mardølafondet overført mynde til styret i 
ein del saker. Etter dette kan fondsstyret fatte endeleg avgjerd i fylgjande saker: 

 

A. Lån med storleik inntil kr. 500. 000. 
B. Tilskott med storleik inntil kr. 15. 000. 
C. Søknader om å vike prioritet. 
D. Ved endringer av føresetnadane som låg til grunn for oppprinneleg tildeling av lån 

(som t.d. avdragsfritak, forlenging av nedbetalingstid, betalingsutsetjing, fastfrysing 
av gjeld, samt helt eller delvis å ettergi lån. 

E. Fondsstyret fastset rentefoten. Renteregulering kan foretakast kvart halvår. Vedtak 
om renteregulering skal meldast til kommunestyret. 
 
Dersom styret for fondet er i tvil, skal saker bringast inn for formannskap og 
komunestyre til endelig avgjerd. 

§ 3 

Anke. 
Eit mindretal i fondsstyret kan anke ei avgjerd inn for formannskap og kommunestyre. Slik 
anke må fremjast i same møte som saka vert handsama. Ein søkjar kan anke ei avgjerd i 
fondsstyret innafor dei område som fondsstyret har mynde. Ein slik anke må frejast skriftleg 
av søkjaren innan 3 veker etter at han/ho er gjort kjent med utfallet i saka. 

§ 4 

Søknader. 
Ved søknader til Mardølafondet skal det nyttast søknadsskjema. 

 

 

 



§ 5 

 

Budsjett. 
Styret for Mardølafondet fremjer innan utgangen av september månad utkast til budsjett for 
komande år. Budsjettframlegget vert lagt fra for formannskapet og kommunestyre til 
endeleg avgjerd innan årets utgang. Budsjettframlegget skal innehalde oversyn over 
inntekter og utgifter, bereknautlåns- og tilskottsrammer og framlegg til plassering av 
fondsmedel. Om det er naudsynt, skal ein i budsjettet setje av midler til eit eige tapsfond. 

 

Vedteke av Nesset kommunestyre i møte 09.11.93, sak k 166/93. Endra i samsvar med 
reglane i rundskriv H-3/94 frå KAD gjeldande frå januar 1994. Ny endring i kommunestyrets 
møte 17.12.96, sak nr. 175/96, gjev fondsstyret fullmakt til ettergjeving av lån. 
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VEDTEKTER FOR MARDØLAFONDET 
 
 
 
 

§ 1 
 

Heimel og kapital 
 
Mardølafondet, tidlegare kalla Næringsfondet i Nesset kommune, er skipa ved kongeleg 
resolusjon frå 31. juli 1970, der det heiter i pkt. 7: 
 
"Før reguleringene og overføringene tas i bruk, plikter anleggenes eier å innbetale Nesset 
kommune kr 7.000.000,- som avsettes til et næringsfond for kommunen. Fondet anvendes etter 
nærmere bestemmelse av kommunestyret til fremme av næringslivet i kommunen. Fondet skal 
dog fortrinnsvis anvendes til beste for de berørte distrikter innen kommunen. Vedtekter for 
næringsfondet skal være undergitt Industridepartementets godkjennelse." 
 
 
 

§ 2 
 
Føremål 
 
Fondet skal nyttast i samsvar med pkt. 7 i konsesjonsvilkåra og etter dei retningslinene som er 
gjevne av Stortinget og departementet. 
 
Fondet skal hjelpe til med finansiering av tiltak som kan fremje næringslivet i Nesset 
kommune, også primærnæringene, og då særleg i Eikesdal og Eresfjord skulekrinsar, ved å ta 
vare på det eksisterande næringsliv og stimulere til nye næringstiltak. 
 
 
 

§ 3 
 

Virkemåte og vilkår 
 
Både den årlege avkastinga og sjølve fondskapitalen kan nyttast til føremål som nemnt i § 2 
og på den måten som er nemnt nedanfor. 
 
 
a. Lån 
 
Fondet kan yte lån der finansiering gjennom vanlege kredittinstitusjonar og offentlege 
støtteordningar ikkje strekk til. Det bør til vanleg krevjast at fondet sine ytingar vert sikra ved 
tinglyst panterett i søkjaren sin eigedom. 
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b. Tilskott 
 
Fondet kan i særskilde høve, der det etter vedtektene ikkje kan gjevast tilskott frå andre 
kommunale fond, yte stønad i form av direkte tilskott. 
 
c. Stipend 
 
Det kan gjevast stipend til søkjar som er busett i kommunen eller som skal slå seg ned her, og 
som skal utvide ein særskild fagkunnskap i næringsverksemd ved studiereiser og/eller 
skulegang. Stipend kan ikkje gjevast til vanleg utdanning ved t.d. høgskule/universitet. 
 
d. Aksjeteikning 
 
Fondet kan teikne aksjar eller andelar i tiltak som har særleg stort verde for næringslivet. 
 
e. Storleiken på fondet sine ytingar. 
 
Fondet sine samla ytingar til ei verksemd skal normalt ikkje vera høgare enn 30 %, avgrensa 
til kr 1 000 000 av samla kapitalbehov over ein periode på 3 år når det gjeld lån. (Lån 
definerast ikkje som støtte). Ved søknad om eventuell ytterlegare støtte frå offentlege midlar 
innan utløpet av treårsperioden, må støtte frå dette fondet oppgis. 
 
Tilskott og stipend skal ikkje overstige kr 30 000. 
 
Nedbetalingstid for lån skal normalt vera lik låneobjektet si nedskrivingstid inntil 15 år. I 
einskildhøve kan det innvilgast inntil to års avdragsfridom. Rentefoten skal vera rimeleg, og i 
samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande retningsliner for fondet. 
 
 
 

§ 4 
Styringsorgan 
 
Nesset kommunestyre er øvste styringsorgan for Mardølafondet. 
Kommunestyret skal velje eit fondsstyre med oppgåver og kompetanse som nemnt i § 6. 
 
Fondsstyret skal ha 5 medlemar med personlege varamenn. 3 av medlemane med varamenn 
skal vere busette i Eikesdal og Eresfjord skulekrinsar. Funksjonstida er 4 år, og fylgjer 
kommunestyret si funksjonstid. Fondsstyret skal sjølv velje leiar, nestleiar og sekretær. 
Fondsstyret sine medlemar skal ha fri reise etter kommunens regulativ til styremøte, og elles 
den godtgjersle som kommunestyret fastsett.  
 
Rekneskapen for Mardølafondet skal førast av kommunekasseraren og reviderast av 
kommunerevisoren. 
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§ 5 
 

Møteskipnad for fondsstyret 
 
Styremøte vert halde når leiaren eller minst 3 styremedlemer finn det naudsynt, likevel minst 
3 gonger for året. 
 
Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemene er til stades. 
 
Vedtak vert gjort med vanleg (simpelt) fleirtal. 
 
 
 

§ 6 
 

Oppgåver og kompetanse for fondsstyret 
 
Fondsstyret skal: 
 
a. så lang som råd sjølv ta initiativ til tiltak som kan fremje næringslivet i kommunen. 
 
b. forvalte fondsmedelen , jfr. § 8. 
 
c. handsame søknader om støtte frå fondet. 
 
d. foreta naudsynte undersøkingar før det vert gjort vedtak om lån eller tilskott, og 

fondsstyret kan i denne samanhengen engasjere konsulenthjelp til utgreiing av 
tekniske, juridiske, økonomiske eller andre sider ved sakene. 

 
e. gje tilråding til kommunestyret i spørsmål om endring av denne vedtekta, jfr. § 8. 
 
f. innan 15. februar kvart år sende kommunestyret rekneskap for det siste året saman 

med årsmelding om verksemda og fondet sine engasjement. 
 

Gjenpart av rekneskap og årsmelding skal sendast Fylkesmannen og fylkeskommunen 
si nærings- og miljøavdeling. 
 
 

§ 7 
  

Kommunestyret sine oppgåver 
 
Kommunestyret kan delegere avgjerdsmynde i enkeltsaker. 
 
a. Kommunestyret skal godkjenne rekneskap og årsmelding for fondet. 
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b. Ved delegert avgjerdsmynde tek kommunestyret avgjerd i ankesaker, men 
formannskapet som ankenemnd skal uttale seg i slike saker før dei vert lagde fram for 
kommunestyret til avgjerd. 

 
c. Ved delegert mynde kan eit mindretal i fondsstyret krevje ei sak inn for 

kommunestyret til endeleg avgjerd når det gjeld bruk eller ikkje bruk av 
fondsmedelen. Eit slik krav må setjast fram i det møtet der vedtaket blir gjort. 

 
 

§ 8 
Forvaltning 
 
Fondet sine ledige midlar skal plasserast på best mogleg måte, både når det gjeld sikkerheit og 
avkastning, men likevel slik at ein tilstrekkeleg sum på pårekna utbetalingar er disponible for 
styret til kvar tid. 
 
Styra i fonda får fullmakt til å plassere ledige midlar. 
 
Renter og avdrag frå låntakarar vert ført attende til fondet. 
 
Fondsstyret sin leiar har tilvisingsrett innanfor dei vedtak som fondsstyret eller 
kommunestyret har gjort.  
 
Fondsstyret har høve til å leige inn sekretærhjelp og hjelp til å utføre banktekniske tenester. 
 
Forvaltninga av fondet skal skje i samsvar med denne vedtekta og kommunestyret sine 
retningsliner. 
 
 

§ 9 
 
Endringar av vedtektene 
 
Spørsmål om endring av vedtektene skal både fondsstyret og kommunestyret gje fråsegn om, 
og endringane kan ikkje tre i kraft før dei er godkjende av fylkesmannen. 
 
 
Vedtatt av Nesset kommunestyre den 16.03.93, sak K 025/93. 
Godkjent av fylkesmannen i skriv av 07.07.93. 
 
Endra i samsvar med reglane i rundskriv H-3/94 frå KAD gjeldande frå 1. januar 1994. 
 
Endra i samsvar med vedtak i sak K 170/97, godkjent av fylkesmannen den 01.04.98. 
 
Endra i samsvar med vedtak i sak K 06/18, godkjent av fylkesmannen den  02.03.18.        .



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Mardølafondet 9/17 13.12.2017 

Nesset kommunestyre 6/18 15.02.2018 
 
 
 
 

Forslag om endring av § 3e i vedtektene for Mardølafondet 
 

Vedlegg 
1 Vedtekter for Mardølafondet 

 

Rådmannens innstilling 
Ingen 

Behandling i Mardølafondet - 13.12.2017  

Enstemmig 
 

Forslag til vedtak 

§ 3 e i vedtektene for Mardølafondet, 1. og 2. avsnitt, endres til: 
 
Fondet sine samla ytingar til ei verksemd skal normalt ikke væra høgare enn 30 %, avgrensa til kr 
1 000 000 av samla kapitalbehov over ein periode på 3 år når det gjeld lån. 
 
Tilskott og stipend skal ikkje overstige kr 30 000. 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

Forslag til vedtak fra Mardølafondet ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 15.02.2018  

§ 3 e i vedtektene for Mardølafondet, 1. og 2. avsnitt, endres til: 
 

Fondet sine samla ytingar til ei verksemd skal normalt ikke væra høgare enn 30 %, 
avgrensa til kr 1 000 000 av samla kapitalbehov over ein periode på 3 år når det gjeld lån. 

Arkiv: :151 

Arkivsaksnr: 2017/1277-2 

Saksbehandler: John Walseth  



 
Tilskott og stipend skal ikkje overstige kr 30 000. 

 
 
 

 

Saksopplysninger 
I forbindelse med behandling av budsjett for 2018 ønsket styre i Mardølafondet at det ble 
fremmet en sak om heving av lånebeløpet i § 3 i vedtektene for Mardølafondet. 

Gjeldende vedtekter for fondet er vedtatt av Nesset kommunestyre i møte den 16.03.93, K 
025/93, og godkjent av fylkesmannen den 7. juli samme år. Beløpsgrensen i § 3e ble da økt fra 
kr 250 000 til kr 500 000 som er gjeldene i dag. 
 
Vedtektene ble i sak K 078/94, i møte den 14.06.94, endret i samsvar med nye retningslinjer    
i rundskriv H-3/94. Videre ble vedtektene i sak K 170/97 endret slik at fondsstyret får 
fullmakt til å vedta alternativ plassering av ledig fondskapital i forhold til plassering i bank. 
Dette er nå innarbeidet i vedtektenes § 8. 
 
I tillegg til vedtektene, har kommunestyret i forbindelse med delegering til fondsstyret, 
vedtatt  
" Retningslinjer for forvaltning av Mardølafondet". Her er det gitt regler for i hvilke saker 
fondsstyret har delegert myndighet til å fatte endelige vedtak, ankeregler og 
søknadsprosedyre.  
I tillegg til retningslinjene har fondsstyret i sak K 175/96 fått utvidet delegasjonsrett til også å 
gjelde helt eller delvis ettergivelse av lån. Dette er nå innarbeidet i retningslinjenes § 2, pkt.D. 
 
Det er altså 24 år siden sist beløpet ble endret. Dersom en beregner utviklingen i kroneverdi 
når en tar utgangspunkt i konsumprisindeksen tilsvarer kr 250 000 i 1993 i dag ca. kr 800 000. 
 
I henhold til § 9 i vedtektene skal spørsmål om endring av vedtektene behandles av både 
fondsstyret og kommunestyret. I tillegg skal endringene godkjennes av fylkesmannen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vurdering 
I dag er det 29 lånetakere i Mardølafondet og utlånte beløp er på ca. 14 mill. Det er 2 lånetakere 
som har fått innvilget lån av kommunestyret som er høyere enn kr 500 000.  I K-sak 23/99 vedtok 
kommunestyret at de skulle dekke tap over kr 500 000 dersom Kommunestyret hadde innvilget 
lånet.  Det er i dag innarbeidet en praksis at dersom en lånetaker ønsker et større lånebeløp enn 
kr 500 000 kan fondsstyret videresende søknaden til kommunestyret.  



Med tanke på at kommunen skal gå inn i ny stor kommune som ikke har tradisjon med å forvalte 
slike næringsfond vil det være naturlig at de fleste sakene blir besluttet av fondsstyret. Med den 
bakgrunn vil det være naturlig å øke lånebeløpet i § 3e i vedtektene. Det er derimot en risiko for 
at tapene kan bli større. 

I forslaget til vedtaket fra fondsstyret må den nye ordlyden i § 3 e stå. 

Selv om lånebeløpet blir økt trenger ikke fondsstyret å innvilget maks lånebeløp i hver sak. De 
må ta en vurdering i forhold til hvor mye ledige midler som er disponible. 

Dersom vedtektsendringen blir godkjent bør det fremmes en sak om endring av retningslinjene 
for fondet, slik at fondsstyret kan fatte vedtak på lån som er i samsvar med de nye 
beløpsgrensene vedtektene.



Vår dato Vår ref.

 

Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato Dykkar ref.

rådgivar Espen lulnes Lia, 71 25 85 08
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Godkjenning av vedteksendring for Mardølafondet

Ifølge rundskriv H-1/11 frå Kommunal  — og regionaldepartementet  (  nå Kommunal — og

moderniseringsdepartementet) skal vedtektene godkjennast av fylkesmannen.

Fylkesmannen har vurdert om krava i Vassdragsregulerings — og Industrikonsesjonsloven er

oppfylt. Vi har også vurdert vedtektene opp mot standardvedtektene med merknader i

rundskriv H-1/11 frå Kommunal — og regionaldepartementet

Ut i frå vedlagt vedtak i frå Nesset kommunestyre den 15.02.2018 og tilhøyrande

saksopplysning og vurdering er  §  3 e , 1 og 2 ledd endra til:

Fondet sine samla ytingar til ei verksemd skal normalt ikkje være høgare enn 30 %, avgrensa

til kr. 1 000 000 av samla kapitalbehov over ein periode på 3 år når det gjeld lån.

Tilskot og stipend skal ikkje overstige kr 30 000.

Fylkesmannen godkjenner vedtektsendring med bakgrunn rundskriv H-1/11, samt i

Mardølafondes vedtekter § 9.

Vi vil også påpeike at gjenpart av meldinga som blir lagt fram for kommunestyret kvart år

om bruken av fondet også skal sendast fylkesmannen, jf. standardvedtekten § 6.

Med helsing

Rigmor Brøste Espen Julnes Lia

ass. fylkesmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal — Postboks 2520i 6404 MOLDE -71 25 84 OO -  fmmrBostmottakäfilkesmannen.no —Qrganisasjonsnr: 974 764 067 ,



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 60/18 20.09.2018 

 
 
 
 

Forvaltningsrevisjon av "Helhetlig planlegging, oppfølging og 
rapportering" 
 

Vedlegg 
1 Samlet saksframlegg sak 1918 - Forvaltningsrevisjonsrapport Helhetlig planlegging 
2 Følgebrev Helhetlig planlegging, datert 27.08.2018 
3 Rapport Nesset kommune (oppdatert etter KU-møte 10.09.2018) 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
  

 Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Helhetlig planlegging, 
oppfølging og rapportering i Nesset kommune» til etterretning og slutter seg til de 
anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 2.3 og 3.3.  

 Nesset Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i kapittel 
2.3 og 3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.  

 Nesset Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode 
på 8 – 12 mnd.  

 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Nesset bestilte i sitt møte 10.10.2017 sak 25/17 forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset kommune». Dette med bakgrunn i 
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 som ble behandlet av kontrollutvalget i møte 
04.10.2016, sak 26/16 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 20.10.2016 i K sak 112/16.  

Vedtaket i sak 25/17 i kontrollutvalget i Nesset den 10.10.2017:  

1. Kontrollutvalget i Nesset bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: Plan- og 
styringssytemet, herunder;  
 Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering.  

2. Gjennomgangen skal basere seg på aktuelle problemstillinger som er skissert i 
saksframstillingen og konkludere med anbefalinger til forbedrings- og læringspunkter.  

Arkiv: :030 

Arkivsaksnr: 2018/517-4 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  



3. Prosjektet bestilles fra Møre og Romsdal Revisjon IKS. (MRR).  
4. Prosjektplan utarbeides av MRR og legges fram for kontrollutvalget.  

 

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 28.11.2017 sak 30/17 prosjektplanen som ble fremlagt fra 
revisjonen.  

Vedtaket i sak 30/17 i kontrollutvalget i Nesset den 28.11.2017:  

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
”Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset kommune”. Prosjektplanen danner 
grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. 

Forvaltningsrevisjonen ble gjennomført våren/sommeren 2018. Vedlagt følger: 

 Følgebrev fra revisjonen til Forvaltningsrevisjonsprosjektet om «Helhetlig 
planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset kommune», datert 27.08.2018.  

 Forvaltningsrevisjonsrapport «Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i 
Nesset kommune», datert 27.08.2018 med endringer etter kontrollutvalgets møte 
10.09.2018.  

 
Vurdering 
Sekretær for kontrollutvalget konkluderer med følgende anbefaling overfor kontrollutvalget: 

På bakgrunn av de anbefalinger og funn som går fram av rapporten innstiller sekretær på at 
kontrollutvalget ber Nesset kommunestyre ta forvaltningsrevisjonsrapporten «Helhetlig planlegging, 
oppfølging og rapportering i Nesset kommune» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som 
kommer fram i rapportens kapittel 2.3 og 3.3.  

Nesset Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i kapittel 2.3 og 3.3 blir 
fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.  

Nesset Kommunestyre ber kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 8 – 12 mnd. 

Når det gjelder nærmere innhold i kontrollutvalget sine vurderinger viser rådmann til vedlegg 
Saksframlegg fra kontrollutvalget datert 3.09.2018 og til vedlagte rapport «Helhetlig planlegging, 
oppfølging og rapportering i Nesset kommune» 

 



  

NESSET KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2018-1543/04 
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Sveinung Talberg 

03.09.2018 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 19/18 Kontrollutvalget 10.09.2018 

 Kommunestyret   

 

 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «HELHETLIG PLANLEGGING, 

OPPFØLGING OG RAPPORTERING I NESSET KOMMUNE» 
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

 Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Helhetlig planlegging, 

oppfølging og rapportering i Nesset kommune» til etterretning og slutter seg til de 

anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 2.3 og 3.3. 

 

 Nesset Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i 

kapittel 2.3 og 3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 

 

 Nesset Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode 

på 8 – 12 mnd. 

 

Kontrollutvalgets behandling  

 

Leder i kontrollutvalget innledet med å påpeke at rapporten levert for sent i henhold til 

prosjektplanen og at kontrollutvalget ikke undervegs er underrettet om avvik fra 

prosjektplanen.  Dette vanskeliggjør behandlingen av rapporten. 

 

Forvaltningsrevisor Lillian Reder Kristoffersen redegjorde og presenterte hovedinnhold, 

konklusjon og anbefalinger i rapporten supplert av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

Einar Andersen.  

 

Rådmannen ble av leder utfordret i møtet til å kommentere de enkelte anbefalinger.  

Rådmannen tar revisjonen sine anbefalinger til etterretning.  Noen av anbefalingene kunne 

helt klart administrasjonen rette seg etter og etterkomme umiddelbart.  Andre anbefalinger var 

verre og mer uhensiktsmessig å etterkomme.  Dels på grunn av at en har, og fortsatt mangler 

ressurser i administrasjonen og at en om vel ett år går inn i Nye Molde kommune. 

 

Vigdis Fjøseid mente at sentrale tema innen planarbeid burde en absolutt forvente at 

kommunen hadde tatt tak i tidlig i valgperioden og effektuert.  En bør forvente at kommunen 

som et minimum følger sentrale lovverk og effektuerer. 

 

I rapporten er det feil i sammendraget.  Dette vil bli korrigert i rapporten som går til 

kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget tar rapporten til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer 

fram i rapportens kapittel 2.3 og 3.3. 



 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling.  

(5 voterende) 

 

Sekretærens innstilling 

 

 Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Helhetlig planlegging, 

oppfølging og rapportering i Nesset kommune» til etterretning og slutter seg til de 

anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 2.3 og 3.3. 

 

 Nesset Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i 

kapittel 2.3 og 3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 

 

 Nesset Kommunestyre ber Kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode 

på 8 – 12 mnd. 

 

Saksopplysninger 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av kommunelovens § 77, nr. 4 og 

Forskrifter for kontrollutvalg, kap. 5. 

 

Kontrollutvalget i Nesset bestilte i sitt møte 10.10.2017 sak 25/17 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i 

Nesset kommune». Dette med bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 som 

ble behandlet av kontrollutvalget i møte 04.10.2016, sak 26/16 og senere vedtatt av 

kommunestyret i møte 20.10.2016 i K sak 112/16. 

 

Vedtaket i sak 25/17 i kontrollutvalget i Nesset den 10.10.2017: 

 

1. Kontrollutvalget i Nesset bestiller følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt: 

Plan- og styringssytemet, herunder; 

 

 Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering.  

 

2. Gjennomgangen skal basere seg på aktuelle problemstillinger som er skissert i 

saksframstillingen og konkludere med anbefalinger til forbedrings- og læringspunkter. 

 

3. Prosjektet bestilles fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.(MRR). 

 

4. Prosjektplan utarbeides av MRR og legges fram for kontrollutvalget. 

 

    

Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 28.11.2017 sak 30/17 prosjektplanen som ble fremlagt 

fra revisjonen.   

 

Vedtaket i sak 30/17 i kontrollutvalget i Nesset den 28.11.2017: 

 

Kontrollutvalget godkjenner den fremlagte prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet  

”Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset kommune”. Prosjektplanen 

danner grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.  

 

Kontrollutvalget forventer å bli orientert om status i prosjektet og ta stilling til eventuelle 

endringer i prosjektplanen undervegs.  

 



Vedlagt saken følger: 

 

 Følgebrev fra revisjonen til Forvaltningsrevisjonsprosjektet om «Helhetlig 

planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset kommune», datert 27.08.2018.  

 

 Forvaltningsrevisjonsrapport «Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i 

Nesset kommune», datert 27.08.2018 med endringer etter kontrollutvalgets møte 

10.09.2018. 

 

 

VURDERING 

Kontrollutvalgssekretariatet har kontrollert at rapporten er levert i henhold til bestilling og 

vedtatt prosjektplan. 

 

Det var satt en tidsfrist i prosjektplanen der rapporten skulle leveres kontrollutvalget mai 2018 

for behandling i kommunestyret juni 2018.  Kontrollutvalget fikk rapporten først 27.08.2018.  

Det er ikke gitt noen begrunnelse på hvorfor rapporten er levert for sent.  Skal anbefalingene i 

rapporten følges opp raskt av rådmannen er det viktig rapporten leveres til avtalt tid.  Særlig er 

dette viktig i Nesset kommune som fra 1.1.2020 slås sammen med Molde kommune og 

Midsund kommune. 

 

Det var i prosjektplanen gitt følgende problemstillinger som skulle besvares i rapporten: 

 

1. Hvilken rutine har Nesset kommune for planarbeid?  

 

2. Hvordan følges planarbeidet opp i Nesset kommune? 

 

3. Hvilken rutine har kommunen med rapportering på plan og mål til 

kommunestyret?  

 

Det er gjort følgende endringer i problemstillingene i rapporten uten at en kan se at dette 

påvirker svaret på problemstillingene som ble reist i bestillingen fra kontrollutvalget: 

 

1. Hvilken rutine har Nesset kommune for planarbeid? 

 

2. Har Nesset kommune rutine for oppfølging og rapportering av planarbeidet? 

 

Endringen er ikke rapportert til kontrollutvalget undervegs slik som forutsatt i vedtaket.  

Hverken dette eller at rapporten ble levert for sent. 

 

I rapporten som er mottatt 27.08.2018 er følgende anbefalinger gitt i kapittel 2.3 og 3.3.: 

 

Planlegging: 

 

1. Kommunen bør sikre at medarbeidersamtaler gjennomføres årlig i iht. plan og 

lederavtale 

 

2. Kommunen bør utarbeide planstrategi/ kommuneplan iht. lovkrav 

 

3. Kommunen bør følge krav i folkehelseloven ved beskrivelse av folkehelse i 

kommuneplan og planstrategi 

 

 

 

 

 



Oppfølging og rapportering: 

 

4. Nesset kommune bør vurdere om mål- og styringsindikatorer i handlingsprogram 

og rapporteringsdokumenter kan gjøres klarere 

  

5. Nesset kommune bør vurdere om statusoversikt over kommunestyrevedtak skal 

utarbeides og være synlig på kommunens hjemmeside 

 

6. Nesset kommune bør sikre at informasjon og avklaringer som tas i møter 

dokumenteres  

 

Kommentarer til de enkelte anbefalingene: 

 

Anbefaling nr. 1:   Kommunen bør sikre at medarbeidersamtaler gjennomføres årlig i iht 

plan og lederavtale 

 

Funn: 

Rådmann stiller krav til lederne i skriftlige arbeidsavtaler. Det er skriftlig krav til lederne om at de 

skal gjennomføre medarbeidersamtaler.  Alle lederne i kommunen skal gjennomføre medarbeider- 

samtale med sine ansatte en gang i året.  I intervju framkom det at to av de 4 undersøkte enhetene 

ikke hadde gjennomført medarbeidersamtaler i 2017 og 2018. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at enhetsledere ikke har vært i medarbeidersamtale med rådmann i 

2017 og 2018.  Kommunen har rutine på å gjennomføre medarbeidersamtaler. 

 

Under intervjuene ble det opplyst at det er innført mal for medarbeiderundersøkelser. Malen skal 

sikre at undersøkelsene gjennomføres på samme måte for alle kommuneansatte. Det opplyses at det 

er fire år siden sist medarbeiderundersøkelse.  Kommunen har planlagt å gjennomføre 

medarbeiderundersøkelse 10-Faktor høsten 2018. 

 

Anbefaling nr. 2:   Kommunen bør utarbeide planstrategi/ kommuneplan iht. lovkrav  
 

Funn: 

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet i kommunen der alle viktige mål og 

oppgaver i kommunen er beskrevet.  Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og 

senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Revisjonens 

undersøkelse viser at Nesset kommune har utarbeidet og vedtatt Kommunal planstrategi for 2012-

2015. Undersøkelsen viser at kommunen ikke har utarbeidet strategi for perioden 2016-2019. Det 

opplyses at grunnen er mangel på ressurser, og pågående arbeid med kommunesammenslåing. Det 

er utarbeidet et utkast for 2018-2020, som ikke er vedtatt enda. 

 

Etter revisjonens vurdering er det uheldig at kommunen ikke vedtar kommunal planstrategi i 

henhold til lovkrav. Et av hovedmålene i kommuneplanen er å arbeide med helhetlig og langsiktig 

planlegging. Manglende planstrategi kan føre til at kommunen ikke klarer å prioritere i forhold til 

framtidens behov og kommunens utfordringer.  

I kommuneplanen opplyses det at hovedmålene rulleres hvert 4. år samtidig med kommuneplanen.  

Kommuneplanens mål er gjennomgående og blir gjengitt i sentrale styringsdokumenter som 

økonomiplaner og årsrapporter.  Revisjonens undersøkelse viser at hovedmålene til kommunen, 

som ble vedtatt i 2009, ikke ble endret da de ble innlemmet i kommuneplan i 2012.  Hovedmålene 

er i liten grad endret frem til 2018.  Revisjonen vurderer det som lite nyttig og lite utviklende for 

kommunens tjenester til innbyggerne at hovedmål står uforandret i en så lang periode. Det er etter 

revisjonens vurdering lite hensiktsmessig å nytte de samme hovedmålene og de samme fokustema i 

ni år.   Revisjonen vurderer det slik at det er viktig at kommunen fortsetter med utarbeidelse av mål, 

utforme planer og iverksette tiltak, selv om de skal inn i en kommunesammenslåing i januar 2020. 

 

   



Anbefaling nr. 3:   Kommunen bør følge krav i folkehelseloven ved beskrivelse av folkehelse i 

kommuneplan og planstrategi 

 

Funn: 

Kommuneplanen skal inneholde overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommunen. 

Tiltakene skal møte utfordringene som kommunen har med folkehelsen. Revisjonens undersøkelse 

viser at kommuneplanen ikke har beskrivelser av befolkningens helsetilstand og fordeling av denne 

i befolkningen. De ulike enhetene har beskrevet noen tiltak som indirekte, vil øke den fysiske 

aktiviteten hos innbyggerne i kommunen. Etter revisjonens vurdering bør kommunen arbeide for at 

kravet til mål og strategier om folkehelsearbeid i kommuneplanen blir tydeligere.  

 

Formannskapet la utkast til planstrategi 2018-2020 ut til offentlig høring høsten 2017.  Der ble det 

bestemt at Helse- og omsorgsplan revideres i løpet av 2018. Planstrategien er per august 2018 ikke 

vedtatt.  Planstrategi for 2012-2015 har en side om folkehelse. Den inneholder en beskrivelse av hva 

folkehelsekoordinator har ansvar for og at arbeidet er avhengig av et samarbeid mellom sektorene i 

kommunen.  Beskrivelsen omtaler ikke helsetilstanden i befolkningen og ikke negative eller 

positive faktorer som kan virke inn på den.  Utkast til planstrategi 2018-2020 inneholder ikke 

beskrivelse av kommunens utfordringer innen folkehelse. Den inneholder ikke beskrivelse av 

negative eller positive faktorer som kan virke inn på helsetilstanden i befolkningen. Den inneholder 

ikke kunnskap fra staten, fylkeskommunen eller kommunen om tilstanden innen folkehelse i 

kommunen.  

 

Folkehelsekoordinator har i 2017-2018 utarbeidet utkast til en oversikt over folkehelsen i 

kommunen. Arbeidet er ikke ferdigstilt. Denne oversikten vil kunne danne kunnskapsgrunnlaget for 

planstrategi, mål, planer og rapporteringer fremover, som skal sikre at Nesset kommune samordner 

folkehelsearbeidet på tvers av sektorene.  Kommunen har opprettet et forum med fokus på 

folkehelse, friluft og kultur (FFK).  FFK er en arbeidsgruppe som har fast møte en gang hver 

måned. Gruppen behandler saker som berører tema knyttet til folkehelse, friluft og kultur (Stikk UT, 

Strandryddedag). Arbeidsgruppen legger planer fremover. Har deltatt i arbeidet med utarbeidelse av 

sjøplaner og friluftsområder.  

 

Anbefaling nr. 4:   Nesset kommune bør vurdere om mål- og styringsindikatorer i 

handlingsprogram og rapporteringsdokumenter kan gjøres klarere 

 

Funn: 

Nesset kommune utarbeider årlig en årsrapport som gir mer informasjon enn minimumskravene 

som kommuneloven bestemmer skal gis i en årsberetning. Årsrapporten er administrasjonens 

tilbakemelding til kommunestyret, og er en viktig del av kommunens styringssystem. I årsrapporten 

er aktiviteten og virksomheten i året som er gått evaluert i forhold til kommunens hovedmål i 

kommuneplanen.   

 

Det utarbeides økonomirapporter annenhver måned. Rådmann vurderer rapportene og det tas 

stilling til om det er behov for å gjennomføre tiltak. Det opplyses at det rapporteres på økonomi og 

finans. Måloppnåelse omtales ikke i disse rapportene. I intervju trekker enkelte fram at det i 

årsrapporten er vanskelig å få tak på hva som er utført og hva som står igjen. Årsrapportene de siste 

årene beskriver det som er gjennomført. Flere peker på at planer og rapporter i større grad bør være 

dokumenter som sikrer at oppgaver som prioriteres (bevilges ressurser til) blir gjennomført 

gjennomført.  

 

I intervju framkommer det at Nesset kommune har kommunestyrevedtak fra 2011 om at balansert 

målstyring skal innføres som system. Det ble opprettet en arbeidsgruppe for å gjennomføre dette 

arbeidet. Det opplyses at arbeidet ikke er utført.   Revisjonen er ikke kjent med at det er truffet 

vedtak om at en ikke skal arbeide for å ta i bruk balansert målstyring. Dette er et eksempel på 

viktighet av at vedtak følges opp med framdriftsplan. Dette vil også sikre en god forankring i 

organisasjonen. Innføring av balansert målstyring vil kunne sikre en bedre og mer formålstjenlig 

oppfølging og rapportering, forutsatt at en velger gode indikatorer.    



 

Revisjonens undersøkelser viser at mål- og styringsindikatorer med fordel kan klargjøres i 

handlingsprogram og rapporteringsdokumenter. Dette er en svakhet, som kommunen har erkjent, 

som vanskeliggjør vurdering av om mål er nådd. 

 

Anbefaling nr. 5:   Nesset kommune bør vurdere om statusoversikt over kommunestyrevedtak 

skal utarbeides og være synlig på kommunens hjemmeside 

 

Funn: 

Revisjonens undersøkelser viser at planlagte oppgaver noen ganger ikke blir gjennomført eller blir 

utsatt. Dette begrunnes med manglende ressurser, manglende kompetanse, eller pågående arbeid 

med kommunesammenslåing. Det er etter revisjonens vurdering viktig at det er gode oversikter over 

vedtak som treffes. Det er eksempler på at vedtak truffet av kommunestyret ikke er fulgt opp.  

 

Kommunen har ikke utarbeidet statusoversikt over kommunestyrevedtak som er synlig på 

kommunens hjemmeside. Det opplyses at vedtaksoppfølging de siste årene sikres i 

saksbehandlingssystem e-phorte. Dette gjøres i egen funksjon i e-phorte som heter 

vedtaksoppfølging. Dette saksbehandlingssystemet har ikke en teknisk løsning som gjør at det kan 

legges ut på kommunens hjemmeside.  Rapporter om vedtaksoppfølging blir kjørt av 

servicekontoret og sendt til den enkelte saksbehandler. 

 

I intervju og dokumentanalyse fremgår det at Nesset kommune noen ganger ikke utarbeider bestilte 

planer og plandokumenter fordi kommunen har manglende ressurser. Etter revisjonens vurdering er 

det særlig viktig i perioder med manglende ressurser at det utarbeides planstrategi og planer. Dette 

vil kunne sikre at tilgjengelige ressurser nyttes på de viktigste områdene. 

 

Anbefaling nr. 6:  Nesset kommune bør sikre at informasjon og avklaringer som tas i møter 

dokumenteres 

 

Funn: 

Ledermøter avholdes første tirsdag hver måned. Rådmann, enhetsledere og stabsledere deltar. De 

faglige rådgiverne deltar når relevante tema tas opp.  

 

Det utarbeides referat fra ledermøtene. Referatene arkiveres i kommunens saksbehandlingssystem. 

Revisjonen har gått gjennom referat fra det siste året. Oppgave som referent går på rundgang 

mellom møtedeltakerne. Referatene har ikke en fast struktur/ faste punkter. 

 

Hvert kvartal har rådmann møte med den enkelte enhetsleder. Det opplyses at det ikke skrives 

referat fra disse møtene, men rådmann og den enkelte enhetsleder noterer hver for seg den 

informasjon som gis og de avklaringer som tas. 

 

Konklusjon 

På bakgrunn av de anbefalinger og funn som går fram av rapporten innstiller sekretær på at 

kontrollutvalget ber Nesset kommunestyre ta forvaltningsrevisjonsrapporten «Helhetlig 

planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset kommune» til etterretning og slutter seg til 

de anbefalingene som kommer fram i rapportens kapittel 2.3 og 3.3. 

 

Nesset Kommunestyre ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i kapittel 2.3 

og 3.3 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 

 

Nesset Kommunestyre ber kontrollutvalget om å følge opp rapporten innen en periode på 8 – 

12 mnd. 

 

 

Sveinung Talberg  
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Møre og Romsdal Revisjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av Aukra, Eide, Fræna, 

Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes, Kristiansund, Smøla, Halsa, Surnadal, Rindal, 

Averøy, Tingvoll, Aure og Møre og Romsdal fylkeskommune. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, 

forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for eierkommunene.  

 

Tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter fra Møre og Romsdal Revisjon IKS: 

1. Mai 2017, Etikk og habilitet, Kristiansund kommune 

2. Mai 2017, Vedlikehold av skolebygg, Møre og Romsdal Fylkeskommune 

3. Juni 2017, Eiendomsforvaltning, anbudshåndtering, Fræna kommune 

4. Aug. 2017, Den kulturelle skolesekken, Møre og Romsdal Fylkeskommune 

5. Sep. 2017, Helsestasjon og skolehelsetjenesten, Vestnes kommune 

6. Sep. 2017, Fylkesveg, Møre og Romsdal Fylkeskommune 

7. Sep. 2017, Ressursstyring/overtid i den vidr. skole, Møre og Romsdal Fylkeskommune 

8. Nov. 2017, Opplæringstilbud til minoritetsspråk. elever, Møre og Romsdal Fylkeskommune  

9. Nov. 2017, Vedlikehold av kommunale bygg, Rindal kommune 

10. Nov. 2017, Overtid ved fagskolene, Møre og Romsdal Fylkeskommune  

11. Nov. 2017, Forvaltning/drift/vedlikehold, utleieboliger, Molde kommune/Molde Eiendom KF 

12. Des. 2017, Bosetting/integrering av unge flyktninger, Sunndal kommune 

13. Des. 2017, Rådmannens internkontroll, iverksetting, oppfølging, Surnadal kommune 

 

1. Jan.   2018, Etikk, habilitet og varsling, Smøla kommune 

2. Febr. 2018, Innkjøp og offentlige anskaffelser, Rauma kommune 

3. Febr. 2018, Prosjektstyring av Nordøyvegen, Møre og Romsdal fylkeskommune 

4. Febr. 2018, Offentlige anskaffelser, Aukra kommune 

5. April 2018, Drift og forvaltning av PPT tjenesten, Eide kommune   

6. April 2018, Helsestasjon og skolehelsetjenesten, Gjemnes kommune 

7. April 2018, Arbeidsmiljø og ledelse, Averøy kommune 

8. Mai 2018, Kvalitet i hjemmetjenestene, Kristiansund kommune 

9. Aug. 2018, Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering, Nesset kommune 
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Forord  
Møre og Romsdal Revisjon IKS har utført denne forvaltningsrevisjonen etter vedtak i Kontrollutvalget 

i  Nesset kommune 10.10.2017 i sak 25/2017. 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave som kontrollutvalget har ansvar for å se til at blir 

gjennomført. Forvaltningsrevisjon er hjemlet i Kommuneloven § 77 nr. 4 og § 78 nr. 2, jf. forskrift om 

kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kapittel 3.                           

I kommuneloven er forvaltningsrevisjon definert som systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyret sine vedtak og forutsetninger.  

Rapporten summerer opp resultatene fra Møre og Romsdal Revisjon IKS sin undersøkelse om 

helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering i Nesset kommune. 

Revisjonen er utført våren 2018. 

Møre og Romsdal IKS ønsker å takke administrasjonen i Nesset kommune for deres bidrag til denne 

forvaltningsrevisjonen. 

 

Molde, 27.08.2018 

 

Einar Andersen                              Lillian Reder Kristoffersen 
Oppdragsansvarlig revisor  Forvaltningsrevisor    
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Sammendrag 

Bakgrunnen for undersøkelsen 
Kontrollutvalget i Nesset kommune bestilte i møte 10. oktober 2017 i sak 25/ 2017 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om plan- og styringssystemet, herunder: helhetlig planlegging, 
oppfølging og rapportering. Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å undersøke hvilken 
rutine kommunen har med planarbeid, herunder hvilke rutiner kommunen har for å utarbeide 
planer, følger opp planene og rapporterer på økonomi og måloppnåelse.  

Problemstillinger 
1. Hvilken rutine har Nesset kommune for planarbeid?  
2. Har Nesset kommune rutine for oppfølging og rapportering av planarbeidet? 

 

Metode 
Metoden som revisjonen benyttet var individuelle intervjuer av ledere og ansatte med ansvar for 
utarbeidelse av planer. I tillegg til dokumentanalyse av kommuneplan, planstrategi, økonomiplan/ 
årsbudsjett, sektorplan/ kommunedelplan, virksomhetsplan, og kommunens kvalitetssystem. 

Funn, problemstilling 1 
Internkontroll 
Revisjonens undersøkelse viser at rådmann har etablert internkontrollsystem.  
Det avholdes jevnlige ledermøter og rådmann stiller krav til lederne i skriftlige arbeidsavtaler. Det er 
skriftlig krav til lederne om at de skal gjennomføre medarbeidersamtaler. Det er krav om at det skal 
utarbeides handlingsprogram. Lederne skal nytte ulike maler ved levering av grunnlag til 
styringsdokumenter og det utarbeides frister for levering av disse.  
 
Virksomhetsplan/ arbeidsplan 
Det stilles krav til enhetslederne om at det skal legges en plan for enhetens arbeid. Dette fremgår av 
årlig budsjettrundskriv. Basert på kommunens vedtatte hovedmål skal enheten lage egne delmål og 
tiltak. Revisjonen vurderer dette slik at enhetslederne har et krav på seg til å utarbeide arbeidsplaner 
over det daglige arbeidet hvor enhetens tiltak for å nå målene, blir innlemmet. 
Utarbeidelse av virksomhetsplaner/ arbeidsplaner er viktig for å kunne prioritere ressursene riktig for 
å oppnå oppfyllelse av målene.  
 
Medarbeidersamtaler 
Revisjonens undersøkelse viser at enhetslederne har ikke vært i medarbeidersamtale med rådmann 
hvert år. Kommunen har rutine på å gjennomføre medarbeidersamtaler. I intervju framkom det at to 
av de undersøkte enhetene ikke hadde gjennomført medarbeidersamtaler siste år. 
 
Medarbeiderundersøkelser 
Revisjonens undersøkelser viser at det er fire år siden det er gjennomført medarbeiderundersøkelser 
i kommunen.  
Referat fra ledermøte, viser at kommunen har planlagt å gjennomføre medarbeiderundersøkelsen 
10-faktor høsten 2018.  
 
Kommunal planstrategi 
Kommunal planstrategi skal utarbeides i hver valgperiode. Revisjonens undersøkelse viser at Nesset 
kommune har utarbeidet og vedtatt Kommunal planstrategi for 2012-2015. Kommunen har ikke 
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utarbeidet planstrategi for perioden 2016-2019. Kommunen har i 2017 utarbeidet et utkast for 
perioden 2018-2020.  
 
Fellesnemnda for nye Molde kommune traff i april 2018 vedtak om å utarbeide felles planstrategi for 
nye Molde kommune. Forslag til felles planstrategi skal behandles i fellesnemnda innen mars 2019. 
 
Revisjonens undersøkelser viser at planstrategi 2012-2015 og utkast til planstrategi for 2018-2020 
mangler tilstrekkelig informasjon om folkehelsen i kommunen, ifølge krav i folkehelseloven. 
 
Kommuneplan 
Kommunen vedtok i 2012 kommuneplan for perioden 2012-2020. Planen er tilgjengelig for 
innbyggerne på kommunens hjemmeside. Kommuneplanen har seks overordnede hovedmål. 
Det er ikke knyttet tidsfrister for gjennomføring. 
Det er krav til at hovedmål og kommuneplan skal rulleres i hver valgperiode. Nesset kommune har 
bestemmelser om at denne skulle revideres i løpet av 2015. Dette ble ikke gjennomført. 
 
Hovedmål i tjenesteproduksjon har siden disse ble utarbeidet i 2009 i liten grad blitt endret. Dette 
viser at kommunen har styrt etter de samme målene de siste ni årene. 
 
Etter revisjonens vurdering bør kommunen arbeide for at kravet til mål og strategier om 
folkehelsearbeid i kommunen blir inkludert i kommuneplanen.  
 
Det opplyses at Nesset kommune i løpet av 2018 tar initiativ til å starte arbeidet med samfunnsdelen 
i kommuneplanen for Nye Molde kommune. 
 
Kommuneplanens handlingsdel 
Handlingsdelen kan både være en helhetlig handlingsdel eller bestå av enkeltstående handlingsdeler 
i tilknytting til delplaner. Revisjonens undersøkelse viser at kommunen har tilstrekkelig rutine med 
utarbeidelse av handlingsdel. Handlingsplanene fra hver enhet er mer konkrete, målbare, 
oppnåelige, realistiske og tidsbestemte. Dette er i tråd med veilederen på området. 
 
Sektorplan/ Kommunedelplan 
Kommunedelplanene skal beskrive et geografisk område knyttet til arealdelen eller være en plan for 
et tematisk område. Teknisk enhet er de som utarbeider flest kommunedelplaner. Disse er knyttet til 
arealdel, bygg og anlegg. Kommunen har også utarbeidet planer innenfor tematiske områder. 
Enkelte av enhetene utarbeider sektorplaner som er knyttet til hovedmålene og det faglige innen 
hver enhet. Revisjonens intervju viste at helse- og omsorg, skolene og barnehagene har rutine på å 
utarbeide sektorplaner hvor nasjonale faglige føringer inkluderes.  
 
Økonomiplan/ Årsbudsjett 
Økonomiplanene vedtatt i 2015, 2016, 2017 og 2018 oppfyller kravene til å gi oversikt over inntekter, 
forventede utgifter og prioriterte oppgaver for perioden. 

Funn, problemstilling 2 
Oppfølging 
Revisjonens undersøkelser viser at planlagte oppgaver noen ganger ikke gjennomført eller blir utsatt. 
Dette begrunnes med manglende ressurser, manglende kompetanse, eller pågående arbeid med 
kommunesammenslåing. Det er etter revisjonens vurdering viktig at det er gode oversikter over 
vedtak som treffes. Det er eksempler på at vedtak truffet av kommunestyret ikke er fulgt opp.  
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Kommunen har ikke utarbeidet statusoversikt over kommunestyrevedtak som er synlig på 
kommunens hjemmeside. Det opplyses at vedtaksoppfølging de siste årene sikres i 
saksbehandlingssystem e-phorte. Dette gjøres i egen funksjon i e-phorte som heter 
vedtaksoppfølging. Dette saksbehandlingssystemet har ikke en teknisk løsning som gjør at det kan 
legges ut på kommunens hjemmeside.  Rapporter om vedtaksoppfølging blir kjørt av servicekontoret 
og sendt til den enkelte saksbehandler. 
 
I intervju og dokumentanalyse fremgår det at Nesset kommune noen ganger ikke utarbeider bestilte 
planer og plandokumenter fordi kommunen har manglende ressurser. Etter revisjonens vurdering er 
det særlig viktig i perioder med manglende ressurser at det utarbeides planstrategi og planer. Dette 
vil kunne sikre at tilgjengelige ressurser nyttes på de viktigste områdene. 
 
Rapportering på økonomi og måloppnåelse 
Revisjonens undersøkelse viser at rådmann har rutine på å innhente informasjon om den 
økonomiske tilstanden. Dette gjøres gjennom blant annet økonomirapporter annenhver måned. 
Rådmann vurderer informasjonen fra de økonomiske rapportene og tar stilling til om det er behov 
for å foreta justeringer. 
 
Enhetenes mål og tiltak, som utarbeides årlig basert på hovedmålene i kommuneplanen, blir fulgt 

opp av rådmannen gjennom oppfølgingsmøter med enhetslederne. Det går fram av budsjettnotatet 

at i forbindelse med utarbeidelse av årsrapport og tilbakemelding til kommunestyret skal 

enhetslederne svare på om de har nådd/ utført delmål og tiltak.   

I årsrapportene de siste årene, redegjøres det på et overordnet nivå for gjennomførte tiltak. Dette 
gjøres i henhold til valgte fokusområder. Fokusområdene gjelder for alle enhetene samlet sett. I 
tillegg gis det spesiell informasjon om måloppnåelse i enkelte enheter. I tidligere år var det i 
årsrapporten redegjort for planer, tiltak og måloppnåelse for hver enhet.  
 
Den enkelte enhet rapporterer måloppnåelse i henhold til egne delmål og tiltak som er utarbeidet i 
økonomiplanen. Rådmannen har presisert dette i rundskriv ut til enhetene, på ledermøter og 
planlagte oppfølgingsmøter med enhetsledere. 
 
Kommunesammenslåing 
Selv om Nesset kommune skal gjennom en kommunesammenslåing med Molde og Midsund fra 
01.01.20, ser revisjonen det som hensiktsmessig at kommunen følger opp sitt planarbeid frem til den 
tid. 
 
Revisjonens anbefalinger: 

 Nesset kommune bør sikre at medarbeidersamtaler gjennomføres årlig i iht plan og lederavtale 

 Nesset kommune bør utarbeide planstrategi/ kommuneplan iht lovkrav 

 Nesset kommune bør følge krav i folkehelseloven ved beskrivelse av folkehelse i kommuneplan 
og planstrategi 

 Nesset kommune bør vurdere om mål- og styringsindikatorer i handlingsprogram og 
rapporteringsdokumenter kan gjøres klarere  

 Nesset kommune bør vurdere om statusoversikt over kommunestyrevedtak skal utarbeides og 
være synlig på kommunens hjemmeside 

 Nesset kommune bør sikre at informasjon og avklaringer som tas i møter dokumenteres  
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1. Innledning  
 

1.1 Bestilling og bakgrunn 
Kontrollutvalget i Nesset kommune bestilte i møte 10. oktober 2017 i sak 25/ 2017 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om plan- og styringssystemet, herunder: helhetlig planlegging, 
oppfølging og rapportering. 

1.2 Formål og problemstillinger  
Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å undersøke hvilken rutine kommunen har med 
planarbeid herunder hvilke rutiner kommunen har for å utarbeide planer med datoer for oppstart og 
ferdigstillelse. Videre undersøke hvordan kommunen følger opp sine planer og hvordan de 
rapporterer på plan og mål til kommunestyret. 
 
Det skal utarbeides problemstillinger for det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt. I arbeidet med 
prosjektet har revisjonen klargjort problemstillingene noe. Dette er gjort for å gi rapporten en god 
struktur og gjøre rapporten mer leservennlig. Det legges til grunn i prosjektplanen at det kan gjøres 
mindre justeringer av problemstillingene. 

1. Hvilken rutine har Nesset kommune for planarbeid?  
2. Har Nesset kommune rutine for oppfølging og rapportering av planarbeidet? 

 

1.3 Revisjonskriterier 
Med utgangspunkt i problemstillingene skal det etableres revisjonskriterier. Revisjonskriterier er de 
krav, normer og/ eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/ vurderes i 
forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det 
reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene 
som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle tidsperioden. 

Tema 1: Planlegging 

Hvilken rutine har Nesset kommune for planarbeid? 

Revisjonskriterier: 

 Rådmann skal ha et internkontrollsystem som er styrende for planarbeidet  

 Kommunen skal følge krav til innhold og utarbeidelse av følgende planer:   
kommunal planstrategi, kommuneplan, handlingsdel i kommuneplan, 
sektorplan/kommunedelplan, virksomhetsplan, og økonomiplan/ årsbudsjett  

 Folkehelse skal medvirke i kommunens planlegging 

Revisjonskriteriene er utledet fra: 

Internkontroll 
Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll jfr. kommuneloven § 23 
(2.ledd). 
 
Administrasjonssjefen har et selvstendig ansvar for å føre kontroll med kommunen sin virksomhet. 
Det er ledelsen i en organisasjon som har ansvaret for å etablere et tilfredsstillende 
internkontrollsystem. Internkontroll blir definert i videste forstand som en prosess, satt i verk og 
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gjennomført av virksomheten sine ledere og ansatte med formål å sikre måloppnåelse på områder 
som målrettet og effektiv drift. Ot.prp. nr. 70 (2002-2003) kap. 4.3. 

Kommuneplan 
Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og 
arealdel jfr. plan- og bygningsloven § 11-1, 1. ledd. 
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. 
Den skal ta utgangspunkt i planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale 
myndigheter til grunn jfr. plan- og bygningsloven § 11-1, 2. ledd. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for 
kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde alternative 
strategier for kommunen. Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og gi 
retningslinjer for hvordan kommunens egne mål skal gjennomføres (plan- og bygningsloven § 11-2, 1. 
og 2. ledd). 

Folkehelse i kommuneplan 
Folkehelse i kommuneplan. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner, fastsette overordnede 
mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står 
overfor jfr. folkehelseloven § 6, 2. ledd. 
 
Handlingsdel i kommuneplan 
Handlingsdelen i kommuneplan skal gi grunnlag for prioritering av ressurser, planleggings- og 
samarbeidsoppgaver og konkretisere tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer jfr. plan- 
og bygningsloven § 11-3, 2. ledd. 
Handlingsdel skal inneholde et handlingsprogram. Den skal angi hvordan planen skal følges opp de 
fire påfølgende år, og revideres årlig. (veileder om kommuneplan, regjeringen.no). 

Kommunal planstrategi 
Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør knyttes til samfunnsutvikling, 
langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og kommunens planbehov i 
valgperiode jfr. § 10-1 i plan- og bygningsloven. 
 
Folkehelse i planstrategi 
Folkehelse skal forankres i planstrategien. Kommunen skal ha nødvendig oversikt over 
helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. 
Oversikten skal baseres på kunnskap fra statlige helsemyndigheter, kunnskap fra fylkeskommunen, 
kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgtjenester og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn 
som kan ha innvirkning på befolkningens helse. jfr. folkehelseloven § 5, 1. ledd. Oversikten etter § 5, 
1. ledd skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. En drøfting av 
kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien jfr. folkehelseloven § 6. 1. ledd. 

Økonomiplan 
Økonomiplan skal vedtas en gang i året og gi oversikt over inntekter, forventede utgifter og 
prioriterte oppgaver i perioden jfr. kommuneloven § 44, 3. ledd. 
Økonomiplanen skal med et tydelig og enkelt språk beskrive hvordan kommunens ressurser skal 
anvendes for å nå prioriterte målsettinger. I mindre grad detaljerte handlingsplaner for hver enhet 
for hvordan kommunen skal nå prioriterte målsettinger jfr. økonomiplanveileder, regjeringen.no. 

Årsbudsjett 
I tilknytning til årsbudsjett skal det gjøres rede for de grunnleggende prinsipper som kommunen har 
nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. Den enkelte bevilgning skal føres opp med beløp og en tekst 
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som angir hva bevilgningen gjelder. I tilknytning til bevilgningen skal kommunestyret angi mål og 
premisser knyttet til bruken av bevilgningen jfr. forskrift om årsbudsjett for kommuner og 
fylkeskommuner § 6, 2. ledd. 
 
Virksomhetsplan/ arbeidsplan for hver enhet 
Plansystemet i kommunen bør ha en klar sammenheng fra overordnet kommuneplan, handlingsdel, 
økonomiplan og ned til virksomhetsplan for de enkelte virksomheter jfr. veileder til 
kommuneplanprosessen s. 36 avsnitt 7.3. 
 
Enhetslederne er ansvarlige for at fastsatte mål oppfylles innenfor vedtatt budsjett, økonomiplan og 
handlingsprogram. Enhetslederne er ansvarlige for å utvikle egen enhet i samsvar med avtaler, mål 
og strategier jfr. Nesset kommunes arbeidsavtaler med lederne i kommunen. 
 
Sektorplan 
Sektorplan skal utarbeides for de faglige virksomhetsområdene (enhetene), rulleres hvert 4. år og 
beskrive hovedmål/ delmål for aktiviteten i perioden. Tiltak for å nå målene skal komme til uttrykk i 
kommunens årlige handlingsplan jfr. Nesset kommunes eget planprogram beskrevet i kommuneplan 
2012-2020. 
 
Kommunedelplan 
Kommunedelplan er en plan over et geografisk område som har tilknytning til arealdelen i 
kommuneplanen. Planen kan også være en plan for et tematisk område jfr. Nessets egne regler for 
planverk, beskrevet i kommuneplan for 2012-2020.    
 
Folkehelse i planleggingen 
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, 
herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting jfr. folkehelseloven § 4, 2. 
ledd. Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn blir ivaretatt av andre myndigheter og 
virksomheter. Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd, samarbeid og deltagelse i planlegging 
jfr. folkehelseloven § 4, 3. ledd. 

Tema 2: Oppfølging og rapportering 

Har Nesset kommune rutine for oppfølging og rapportering av planarbeidet? 
 
Revisjonskriterier: 

 Det er etablert hensiktsmessige system for oppfølging av enhetene/ enhetslederne 

 Det rapporteres helhetlig med vekt på både kvalitet og økonomi 

 Det rapporteres i henhold til fastsatte mål 

Revisjonskriteriene er utledet fra bestemmelser i kommuneloven: 

 Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 
er gjenstand for betryggende kontroll (Kommuneloven § 23 nr. 2) 

 I lovforarbeidene til kommuneloven fremgår det er i tråd med allment aksepterte 
lederprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og system som skal bidra til å 
sikre at organisasjonen når de målene som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på 
forsvarlig måte. Administrasjonssjefen har et selvstendig ansvar for å føre kontroll med 
kommunen sin virksomhet. Det er ledelsen i en organisasjon som har ansvaret for å etablere 
et tilfredsstillende internkontrollsystem. Internkontroll blir definert i videste forstand som en 
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prosess, satt i verk og gjennomført av virksomheten sine ledere og ansatte med formål å 
sikre måloppnåelse på følgende områder: målrettet og effektiv drift, pålitelig ekstern 
rapportering og virksomhet i tråd med gjeldende lover og regler (Ot.prp.nr.70 (2002-2003) 
kapittel 4.3)  

 I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 
kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten (Kommuneloven § 48 og 
regnskapsforskriften § 10 og § 12) 

 Kommuneloven og budsjettforskriften stiller krav til rådmann om å rapportere minst to 
ganger årlig til kommunestyret. Dette skjer gjennom tertialrapportene (Kommuneloven § 47 
nr. 2 og budsjettforskriften § 10) 
 

1.4 Avgrensninger 
Revisjonen har avgrenset til å se på kommunens arbeid med planlegging, oppfølging og rapportering 
hovedsakelig i perioden 2016 - 2018, men revisjonen har i noen sammenhenger måttet se på 
perioder lengre tilbake i tid. Dette for å kunne vurdere kommunens rutiner med planarbeidet. 

Siden bestillingen av dette prosjektet dreier seg om planlegging, har revisjonen avgrenset til å 
intervjue ansatte i kommunen som har ansvar for planarbeid. Rapporten vil ikke komme inn på alle 
styringsredskaper. Revisjonen konsentrerer seg om sentrale styringsdokumenter som kommuneplan, 
planstrategi, økonomiplan/ årsbudsjett, sektorplaner, virksomhetsplaner og rapportering gjennom 
dokumenter som årsrapport og tertialrapport. Reguleringsplaner holdes utenfor og revisjonen ser 
kun på tekstdelen i økonomiplanene og ikke talldelen. Undersøkelsen omfatter ikke HMS planer og 
kompetanseplaner. 

1.5 Metode  
Undersøkelsen skal baseres på Norges kommunerevisorforbund (NKRF) sin standard for 
forvaltningsrevisjon (RSK 001). Metoden som Revisjonen benyttet var dokumentanalyse og 
individuelle intervjuer av ledere og ansatte med særlig ansvar for utarbeidelse av planer. 

Undersøkelsen har fokus på: 

 Kommuneplan 

 Planstrategi 

 Økonomiplan/ Årsbudsjett 

 Sektorplan 

 Virksomhetsplan 

 Årsrapport 

 Tertialrapport 

 Kvalitetssystem (felles for kommunen) 
 
Revisjonen avholdt oppstartmøte med rådmann og miljøleder i Nesset kommune 18. april 2018.  
 
Intervju 
Revisjonen gjennomførte intervjuer av syv ansatte 3. og 4. mai 2018. De var enhetsleder i Helse og 
omsorg, enhetsleder for barnehagene, enhetsleder for Teknisk, samfunn og utvikling, skolefaglig 
rådgiver, folkehelsekoordinator, økonomisjef og miljøleder i enhet for TSU. 
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2. Planlegging 
2.1 Problemstilling og revisjonskriterier 

Problemstilling: 
Hvilken rutine har Nesset kommune for planarbeid? 
 
Revisjonskriterier: 

 Rådmann skal ha et internkontrollsystem som er styrende for kommunens planarbeid 

 Kommunen skal følge krav til innhold og utarbeidelse av følgende planer:   
kommunal planstrategi, kommuneplan, handlingsdel i kommuneplan, 
sektorplan/kommunedelplan, virksomhetsplan, og økonomiplan/ årsbudsjett  

 Folkehelse skal medvirke i kommunens planlegging 

Se Kap. 1.3 for utleding av revisjonskriterier. 

2.2 Data/funn/fakta 
Internkontroll 
Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og 
overordnede instrukser og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Administrasjonssjefen har et 
selvstendig ansvar for å føre kontroll med kommunen sin virksomhet. Internkontroll blir definert som 
en prosess, satt i verk og gjennomført av ledere og ansatte med formål å sikre måloppnåelse ved 
hjelp av målrettet og effektiv drift. 
 
Rådmannens interne styringssystem 
Administrativt organisasjonskart i Nesset (vedlegg 2), viser at kommunen har syv enheter og stab/ 
støttefunksjoner. Enhetene ledes av enhetsledere. De syv enhetene er: Helse- og omsorg, Eidsvåg 
barne- og ungdomsskole, Indre Nesset barne- og ungdomsskole, barnehagene i Nesset, NAV 
kommunal del, Servicekontoret og Teknisk, samfunn og utvikling. 

Revisjonen undersøkte hvilke rutiner rådmann har med å sikre informasjon og kommunikasjon ut til 
lederne, med tanke på kontroll av planleggingsarbeidet i enhetene for å kunne oppnå kommunens 
mål.  

Intervju 
Lederne ble spurt om hvor ofte rådmann gjennomfører ledermøter. To ledere opplyste at det ble 
gjennomført hver måned og en leder mente det var hver 6. uke. I tillegg avholdes det hvert kvartal 
møter med den enkelte enhetsleder. Økonomisjef opplyste at hun deltar på ledermøtene første 
tirsdag hver måned.  
 
Dokumentanalyse, referat ledermøter 
Tilsendte dokumenter til revisjonen t.o.m. juni, viser at rådmann har gjennomført ledermøter med 
lederne i februar, mars, mai, september og oktober i 2017 og i januar, februar, april og juni i 2018.  
Møtereferatene viser at hovedinnholdet i ledermøtene er informasjon om ulike tema. I enkelte av 
møtene blir det minnet om kommunens hovedmål. I økonomiplan for 2017 var «ledermøter» 
beskrevet som et tiltak for å kunne nå målet om heving av kvaliteten på tjenestene.  

Intervju 
Det opplyses at rådmann og stabsledere skal avholde ukentlige stabsledermøter. Rådmannens stab 
utgjør tre personer rådmann, økonomisjef og personalsjef. 
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Dokumentanalyse, Kvalitetssystem 
Dokumentasjon tilsendt revisjonen viser at Nesset kommune har et skriftlig internkontrollsystem i 
kommunens elektroniske kvalitetssystem. Det inneholder oversikt over sett med arbeidsreglement, 
rutiner og prosedyrer. 
 
Intervju 
I intervju fremkom det at kommunens kvalitetssystem er lett tilgjengelig for ansatte. 
 
Medarbeidersamtaler 
Dokumentanalyse, internkontrollhåndbok 
Nesset kommunes internkontrollhåndbok er en håndbok som inneholder kommunens felles rutiner 
og prosedyrer for ulike områder.  Under tema medarbeidersamtaler sier regelverket følgende: 
 

«Personer som er satt til å lede andre skal en gang i året gjennomføre medarbeidersamtale med 
disse. Den som er satt til å gjennomføre medarbeidersamtaler skal selv ha fått opplæring i 
metoden.  
 
Medarbeidersamtalen gir en enestående anledning til å fokusere på hvordan hver enkelt 
medarbeider og leder i samarbeid kan bidra til å nå kommunens mål og å utforme en 
arbeidssituasjon som gir arbeidsglede, utvikling og trivsel for den enkelte. 
 
Målet med medarbeidersamtalen:  
Formidle og klargjøre mål, krav og forventninger, og sikre sammenheng mellom den enkeltes 
innsats og kommunens mål og resultater. Kartlegge og klargjøre den enkeltes og organisasjonens 
behov for kompetanse på kort og lang sikt. Utforme planer for utvikling, støtte og oppfølging av 
den enkelte medarbeider. Gi tilbakemelding til leder og medarbeider på oppnådde resultater.»  
 

Revisjonens dokumentanalyse av økonomiplan 2017-2020, viser at det var planlagt at kommunen 
skulle gjennomføre medarbeidersamtaler for alle ansatte med nærmeste leder, en gang hvert år fra 
2017. 
 
Intervju 
Enhetslederne opplyser at de har jevnlige samtaler med rådmann, men de har ikke hatt samtaler 
med rådmann, som kan defineres som medarbeidersamtale. 
Kommunen har rutine på å gjennomføre medarbeidersamtaler. I intervju framkom det at to av de 
undersøkte enhetene ikke hadde gjennomført medarbeidersamtaler siste år. 
 
Medarbeiderundersøkelse 
Under intervjuene ble det opplyst at det er innført mal for medarbeiderundersøkelser 
(dataprogram). Malen skal sikre at undersøkelsene gjennomføres på samme måte for alle 
kommuneansatte. Flere opplyser at det er noen år siden det er gjennomført slike undersøkelser. 
Personalsjef anslår at det er fire år siden. 
Dokumentanalyse av referat fra ledermøtene viser at kommunen har planlagt å gjennomføre 
medarbeiderundersøkelse 10-Faktor høsten 2018. Alle ansatte skal svare elektronisk. 10-Faktor, er et 
forskningsbasert verktøy for å måle 10 viktige innsatsfaktorer som er avgjørende for å oppnå gode 
resultater i arbeidssammenheng og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. 10-Faktor 
er både medarbeider- og ledelsesorientert. Undersøkelsen fanger opp viktige faktorer på 
medarbeider-, gruppe-, organisasjons- og ledernivå. Resultatene skal danne grunnlag for 
medarbeider-, organisasjons- og lederutvikling. 
Utenom møter har rådmannen styringssystem via prosesser, prosedyrer og rutiner for utarbeidelse 
av styringsdokumenter.  
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Det kommunale plansystemet 
Kommuner har ulike styringsdokumenter som de benytter for å planlegge, utarbeide tiltak, og for å 
evaluere virksomheten og tjenesteytelsen.  

 

 
Figuren over viser sammenhengen mellom de ulike styringsdokumentene som kommunene nytter 
(regjeringen.no, det kommunale plansystemet). 

Kommunenes plansystem  
Kommunen er pålagt gjennom lov å utarbeide en samordnet plan for kommunens virksomhet og en 
løpende planlegging og samordning av kommunens fysiske, økonomiske og kulturelle utvikling. For å 
tilfredsstille lovens krav er det i forbindelse med kommuneplanarbeidet utviklet et eget plansystem. 
Dette for at kommunestyret skal kunne ha et styringsverktøy som på bakgrunn av oppnådde 
resultater (årsmelding) gir grunnlag for å kunne styre kommunen i en ønsket retning.   
 
Plansystemet i Nesset 
Nedenfor vises oversiktsfigur over Plansystemet i Nesset kommune. Plansystemet viser de ulike 
styringsplaner for kommunens virksomhet. Øverst vises de viktigste hovedmålene for kommunen. 
Nedover i systemet vises planer som følger opp arbeidet med å nå målene og videre til 
styringsdokument hvor det rapporteres på resultat. 
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Kilde: Kommuneplan 2012 – 2020, Nesset kommune 

 
 
Nedenfor vises en oversikt over krav til de ulike planene som kommune skal utarbeide. Oversikten er 
hentet fra kommuneplan for Nesset kommune 2012-2020.  

  

  

Kommuneplan med hovedmål   

Rulleres hvert 4. år   

  

Kommunens mål i   kommune planperioden er å snu   

befolkningsnedgangen, stabilisere folketallet og legge  

til rette for vekst gjennom å framstå som en attraktiv  

bokommune med gode kommunale tjenestetilbud, et  

desentralisert bosettingsmønster og en aktiv  

næringspolitikk   

Arealplan     Samfunnsdel   

  

Kommunedelplaner   

    Reguleringsplaner   Planer i enhetene   

Sektorplaner   

Handlingsplaner med  tiltak   

Rulleres hvert år   

Årsbudsjett / økonomiplan   

Prioritering og gjennomføring av tiltak  

innenfor gjeldende økonomiske rammer   

og   ressursmessige forutsetninger    

  

Årsm elding   

Rapportering og evaluering av måloppnåelse   
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Kommuneplanen  
  

Kommuneplans langsiktige del (12 år) skal handle om visjoner, 
utfordringer, muligheter og langsiktige målsettinger samt peke ut 
hovedsatsingsområder for den kommunale organisasjonen og for 
kommunens rolle som samfunnsutvikler.  
  

Kommunedelplaner   
  

Kommunedelplanene kan beskrive et geografisk område knyttet til 
arealdelen eller være en plan for et tematisk område.  
  

Reguleringsplaner  
  

Reguleringsplanene kommer som en følge av en beskrevet bruk av et 
mindre geografisk område i kommuneplanens arealdel.   
  

Sektorplaner   
  

Sektorplaner skal utarbeides for de faglige virksomhetsområdene 
(enhetene), rulleres hvert 4. år og beskrive hovedmål/ delmål for 
aktiviteten i perioden. Tiltak for å nå målene skal komme til uttrykk i 
kommunens årlige handlingsplan.   
  

Handlingsplaner  
  

Handlingsplanene består av konkrete tiltak for å nå målene om en ønsket 
utvikling av kommunens tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling, og 
rulleres hvert år i forbindelse med kommunens økonomiplan og budsjett.   
  

Økonomiplan/ budsjett  
  

Prioriteringen og gjennomføringen av tiltakene skjer innenfor gjeldende 
økonomiske rammer og ressursmessige forutsetninger.   
  

Årsmelding   
  

Årsmeldingen er evalueringen av kommunens totale virksomhet ned på 
den enkelte enhet og skal omfatte hovedtall fra regnskapet, beskrive 
tjenester og oppgaver i enheten, resultatvurderinger, måloppnåelse og 
avviksbeskrivelser for å kunne gi nyttig informasjon til kommunestyrets 
videre prioriteringer i den årlige rulleringen av handlingsplanen.   
  

Tabell: Plansystem, Nesset kommune  
Kilde: Kommuneplan 2012 – 2020, Nesset kommune, side 20  
 

Kommuneplan 
Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet i kommunen der alle viktige mål og 
oppgaver i kommunen er beskrevet. Kommuneplanen er delt i en samfunnsdel med handlingsdel, og 
en arealdel. Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Planen skal kunngjøres og gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Eksemplar av planen skal sendes til departement, 
fylkesmann, regional planmyndighet og berørte statlige myndigheter (regjeringen.no, 
kommuneplan).  
 
Dokumentanalyse 
Nesset kommunestyre vedtok i møte 29.03.2012, sak 030/12 ny kommuneplan for Nesset. Planen er 
gjort tilgjengelig for innbyggerne på kommunens hjemmeside. Kommuneplanen består av en 
samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens arealdel er juridisk bindende og den legger føringer 
for arealbruken i inneværende kommunestyreperiode. Samfunnsdelen inneholder seks hovedmål for 
tjenestene i kommunen. 
Det blir pekt på at samfunnsdelen er viktig pga. nedgang i folketall og arbeidsplasser.  
Folkehelse er indirekte omtalt i kommuneplanen. Mål og strategier som fremmer folkehelsen er 
nevnt under helse- og omsorg, kultur, skole, barnehage og natur og miljø. Kommunen skriver at de vil 
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legge til rette for å støtte opp om tiltak som fremmer trivsel og bolyst både i sentrum og bygdene i 
Nesset.  

Kommuneplanen har handlingsdel fordelt med handlingsplaner under hver enhet. Kommuneplanen 
omtaler og ivaretar kommunale, regionale og nasjonale mål og føringer. Det er et mål at Nesset skal 
være den mest attraktive kommunen og bo i. I utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel har 
kommunen nyttet data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) med statistikker og grafer om 
befolkningsprognoser i Nesset kommune. Det tas utgangspunkt i kommunens mål i kommuneplanens 
samfunnsdel.  

Hovedmål i kommuneplaner 
En nyttig innfallsvinkel ved utarbeidelse av mål i kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel er at 
målformuleringer bør kunne fylle fem krav. Dersom målene ikke møter disse kravene er det lite 
sannsynlig at de er egnet å styre etter. 
 
Forskjellene på «visjon» og «mål» er: 

 Målet må kunne defineres konkret 

 Målet må være målbart 

 Målet må være oppnåelig 

 Målet må være realistisk 

 Målet må være tidsbestemt 
 
Det kan være vanskelig å få til at de overordnede målene i kommuneplanen oppfyller disse fem 
kravene, men målene i handlingsprogrammet i handlingsdelen bør oppfylle disse kravene 
(regjeringen.no, veileder til kommuneplanprosessen). 
 
Dokumentanalyse, hovedmål  
Kommunens visjon er «Jeg velger meg Nesset». Kommunens hovedmål ble vedtatt i kommunestyret 
den 18.06.2009 og inneholder seks mål for å sikre god kvalitet, effektiv drift og god økonomistyring.   

 
1. God kvalitet på tjenestene  
2. Motiverte medarbeidere  
3. God økonomistyring  
4. Helhetlig og langsiktig planlegging  
5. Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT, jfr nasjonal plan – kommune 2012  
6. God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold   
 

(Kilde: Kommuneplan 2012 – 2020, Nesset kommune, side 25). 
 
I kommuneplanen opplyses det at hovedmålene rulleres hvert 4. år samtidig med kommuneplanen. 
Kommuneplanens mål er gjennomgående og blir gjengitt i sentrale styringsdokumenter som 
økonomiplaner og årsrapporter. Revisjonens undersøkelse viser at hovedmålene til kommunen, som 
ble vedtatt i 2009, ikke ble endret da de ble innlemmet i kommuneplan i 2012. Hovedmålene er i 
liten grad endret frem til 2018.  
 

Kommuneplanens handlingsdel 
Handlingsdelen kan både være en helhetlig handlingsdel i tilknytning til kommuneplan, og 
enkeltstående handlingsdeler i tilknytting til delplaner. Handlingsdelen skal vise kommunens 
prioriteringer og hva kommunen skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettår eller mer. 
Handlingsdelen angir ressursfordeling og spesifiserer resultatmål og tiltak som er tenkt gjennomført 
for å følge opp målene i kommuneplanen (regjeringen.no, veileder til kommuneplanprosessen). 
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Dokumentanalyse, handlingsdel 
Det fremgår av kommuneplanens samfunnsdel at konkrete tiltak for å nå målene, skal inngå i 
kommunens handlingsdel. Mål og tiltak skal evalueres hvert år i forbindelse med utarbeidelse av 
økonomiplan og årsbudsjett. Sammenhengen mellom strategiene i kommuneplanens samfunnsdel 
og de mål og tiltak som kommunen arbeider etter, skal klart fremgå i handlingsdelen (Nessets 
kommuneplan for 2012-2020). 
 
Intervju 
Revisjonens intervjuer viser at de fleste kjenner til Kommuneplanen for 2012-2020.  
Folkehelsekoordinator opplyser at alle saker som er oppe til politisk behandling skal ha tatt hensyn til 
og vurdert folkehelse i planleggingen. Dette sikres i kommunen gjennom maler for utarbeidelse av 
sakene. Folkehelsekoordinator savner mer fokus på folkehelse i kommunens planarbeid.  

Planstrategi 
Dokumentanalyse, veileder om planstrategi 
Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke 
planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden. Kommunestyret skal minst en gang i hver 
valgperiode vedta kommunal planstrategi. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av 
hvilke planoppgaver som skal prioriteres. 
Den kommunale planstrategien er ikke en plan, men en arena for å drøfte utviklingstrekk i 
kommunen som samfunn og organisasjon. 

Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, 
herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av 
kommunens planbehov i valgperioden (regjeringen.no, veileder om planstrategi). 

Dokumentanalyse 
Revisjonens undersøkelse viser at Nesset kommune har utarbeidet og vedtatt Kommunal planstrategi 
for 2012-2015. Kommunen har ikke utarbeidet kommunal planstrategi for perioden 2016 og 2017.  
Dokumentanalyse av økonomiplan for 2017-2020 viser at rullering/evaluering av kommunal 
planstrategi var planlagt i 2017. Dette er tatt med i økonomiplan 2017 som et delmål i arbeidet med 
å nå målet, helhetlig og langsiktig planlegging. 

Kommunen har utarbeidet utkast til Kommunal planstrategi for 2018-2020. Utkastet ble høsten 2017 
behandlet av formannskapet, som la dokumentet ut til offentlig høring. Planstrategien er per august 
2018 ikke vedtatt. Utdrag fra dette utkastet er vist i tabell side 15 i rapporten. 

Fellesnemnda for nye Molde kommune traff i april 2018 vedtak om å utarbeide felles planstrategi for 
nye Molde kommune. Forslag til felles planstrategi skal behandles i fellesnemnda innen mars 2019. 
 
Formannskapet la utkast til planstrategi 2018-2020 ut til offentlig høring høsten 2017. I forbindelse 
med dette ble det vedtatt at Nesset kommune i løpet av 2018 tar initiativ til å starte arbeidet med 
samfunnsdelen i kommuneplanen for Nye Molde kommune. Videre ble det bestemt at Helse- og 
omsorgsplan og Klima- og energiplan revideres i løpet av 2018. Videre skal Hovedplan for vann og 
avløp og Vedlikeholdsplan for kommunale veier utarbeides i løpet av 2018.  
 
Folkehelse i planstrategien 
Dokumentanalyse 
Planstrategi for 2012-2015 har en side om folkehelse. Den inneholder en beskrivelse av hva 
folkehelsekoordinator har ansvar for og at arbeidet er avhengig av et samarbeid mellom sektorene i 
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kommunen.  Beskrivelsen omtaler ikke helsetilstanden i befolkningen og ikke negative eller positive 
faktorer som kan virke inn på den.  
 
I innledningen i planstrategien gis det en beskrivelse fra staten og fylkeskommunen om kunnskap om 
endring av bosettingsmønster i landet generelt og om nedgang i arbeidsplasser og økt andel av 
pendlere fra Nesset, men det gis ikke en oversikt fra staten eller fylkeskommunen eller fra 
kommunen på negative og positive faktorer som kan virke inn på helsetilstanden i befolkningen. 
Vedrørende utviklingstrekk i kommunen så gis det ingen beskrivelse av om det har noen innvirkning 
på helsetilstanden i kommunen. Planstrategien har ingen beskrivelser av om kommunen har 
folkehelseutfordringer. 
Utkast til planstrategi 2018-2020 inneholder ikke beskrivelse av kommunens utfordringer innen 
folkehelse. Den inneholder ikke beskrivelse av negative eller positive faktorer som kan virke inn på 
helsetilstanden i befolkningen. Den inneholder ikke kunnskap fra staten, fylkeskommunen eller 
kommunen om tilstanden innen folkehelse i kommunen. 
 

Intervju 
Det fremkom i intervju at noen kjente til kommunal planstrategi og andre gjorde det ikke.   
 

Årsbudsjett og Økonomiplan 
Årsbudsjettet er som regel første året i økonomiplanen, og beskriver ressursfordelingen i detalj for 
det gjeldende året. Langsiktige mål og utfordringer kan ikke løses på ett år, men må planlegges, 
gjennomføres, evalueres og følges opp over tid.  En gjennomarbeidet og oppdatert økonomiplan er 
vel så viktig som et godt årsbudsjett. (økonomiplanveileder, regjeringen.no).  
 
Økonomiplanen er bindeleddet mellom den overordnede kommuneplanen og det detaljerte 
årsbudsjettet. Føringene fra kommuneplanen skal finnes igjen i økonomiplanen, som igjen skal 
konkretiseres videre i årsbudsjettet (økonomiplanveileder, regjeringen.no) 

Det må etableres en felles situasjonsforståelse av det økonomiske utgangspunktet i kommunen før 
tjenesteområder kan prioriteres opp eller ned. Økonomiplanleggingen bidrar til at 
prioriteringsdiskusjonen kan bygge på et realistisk grunnlag som reflekterer hva det faktisk er mulig å 
oppnå i kommunen.  

Det er de folkevalgte som vedtar økonomiplanen, og det er avgjørende at de forstår innholdet i den. 
Økonomiplanen skal med et tydelig og enkelt språk beskrive hvordan kommunens ressurser skal 
anvendes for å nå prioriterte målsettinger. I mindre grad detaljerte handlingsplaner for hver enhet 
for hvordan kommunen skal nå prioriterte målsettinger (økonomiplanveileder, regjeringen.no.) 

Dokumentanalyse, økonomiplaner, Nesset kommune 
Nesset kommune utarbeider økonomiplaner hvert år. Revisjonen har gått gjennom økonomiplaner 
for 2015-2018, 2016-2019, 2017-2020 og 2018-2021. 
Alle de fire siste økonomiplanene inneholder beskrivelse av kommunens seks hovedmål, som er 
vedtatt i kommuneplanen for 2012-2020. Det beskrives at hovedmålene danner grunnlaget for 
delmål og tiltak som kommunen skal arbeide videre med fremover. Hovedmålene har i svært liten 
grad endret seg fra disse ble innført i 2009. I økonomiplan for 2018 er de samme hovedmålene 
fortsatt tatt med.  

I økonomiplan for 2015-2018 valgte rådmann å spisse hovedmålene ved å fokusere på utvalgte tema 
innen hvert hovedmål som kommunen skulle prioritere i 2015. 

Helt like fokustema ble også valgt i 2016, 2017 og 2018. 

Når det gjelder synliggjøring av kommunens handling for å nå fokusmålene er det i: 
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 Økonomiplanene for 2015-2018 og 2016-2019 er det beskrevet ulike delmål og ulike tiltak 
for hver enhet 

 Økonomiplan for 2017-2020 er det utarbeidet en felles oversikt for alle enhetene hvor de 
har like tiltak og like utfordringer. Denne økonomiplanen inneholder ikke delmål. Tiltakene 
og utfordringene er ikke tilpasset hver enhet. 

 Økonomiplan for 2018-2021 beskrevet felles delmål og felles tiltak 

Årsbudsjettene for årene 2012 til 2018 beskriver ressursfordelingen til enhetene for det gjeldende 
året. De gjør rede for hva som er lagt til grunn ved fremstilling av budsjettene. Bevilgningene er ført 
opp med tekst og tall. 

Intervju 
Det opplyses i intervju at selv om hovedmålene er like, vedtatt av kommunestyret, er enhetenes 
delmål forskjellige fra år til år. Delmål og tiltak for å nå målene blir hvert år vurdert opp mot 
enhetens behov. 
 

Sektorplan 
Sektorplan skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i 

kommunal virksomhet (enhetene). All kommunal sektorplanlegging skal være forankret i 

kommuneplanens samfunnsdel (regjeringen.no, veileder for kommuneplanprosessen). 

Dokumentanalyse 
Nesset kommune beskriver i sin kommuneplan for 2012-2020 at sektorplan skal utarbeides for de 
faglige virksomhetsområdene (enhetene). Den skal rulleres hvert 4. år og beskrive hovedmål/ delmål 
for aktiviteten i perioden. Tiltak for å nå målene skal komme til uttrykk i kommunens årlige 
handlingsplan. 
 
Kommunen beskriver i kommuneplan 2012-2020 at mange av tiltakene og føringene kommunen har 
for å kunne nå deres visjon og hovedmål, kommer til uttrykk i enhetenes sektorplaner og kommer 
frem i kommunens årlige handlingsplan. 
 
Revisjonens undersøkelse av kommuneplan viste at enhet for helse- og omsorg utarbeidet en Helse- 
og omsorgsplan som ble vedtatt i 16.06.2011. Dette er en faglig langtidsplan som kan omtales som 
sektorplan for enheten helse- og omsorg. Denne ble oppdatert i 2014. Ved utarbeidelse av denne 
planen er det innhentet data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det er også tatt med nasjonale og 
regionale føringer. 

Intervju 
Enheten for helse og omsorgstjenester utarbeidet i 2011 sektorplan for Helse- og omsorg. Planen 
redegjør for oppgaver lagt til enheten og prioriterte oppgaver. Planen ble gjennomgått og oppdatert i 
2014. Det er vedtatt at det i 2018 skal utarbeides en temaplan/sektorplan for helse og omsorg for 
2019-2022. 
I intervjuet fremkom det at Molde kommune arbeider med plan for helse- og omsorgstjenesten for 
perioden frem til 2025. Nesset kommune er informert om og deltar noe i arbeidet fordi kommunene 
skal slås sammen.  
 
Skolefaglig rådgiver opplyste at skolen utarbeider to planer som karakteriseres som sektorplaner. 
Den første er Plan for skoleutvikling som de utarbeider for fire år om gangen. Gjeldende plan er for 
2018-2020, siden kommunen kommer til å inngå i kommunesammenslåing fra 01.01.2020.  Planen 
inneholder det skolene skal jobbe felles med. 
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Planen er knyttet til kommunens hovedmål, som er gitt i kommuneplanen og gjengitt i 
økonomiplanen. Planen sier noe om hva skolen skal arbeide med for å nå målene. Det velges tiltak 
som skolen skal gjennomføre. Skolefaglig rådgiver utarbeider utkast til plan. Skolene gir innspill til 
utkastet og dokumentet justeres etter innspill. Utdanningsforbundet gir uttalelse til planen. Planen 
går til politisk behandling. 

Den andre planen som skolen utarbeider er Plan for kompetanseutvikling. Planen inneholder visjon 
og mål om å oppnå kompetanse i skolen. Det avklares hvilke kompetansehevingstiltak som 
kommunen skal prioritere. Hver februar søkes det om midler til videreutdanning for lærerne. 
Søknadene skal være i tråd med avklaringer og anbefalinger i kompetanseplanen.  

Folkehelsekoordinator har i 2017-2018 utarbeidet utkast til en oversikt over folkehelsen i 
kommunen. Arbeidet er ikke ferdigstilt. Denne oversikten vil kunne danne kunnskapsgrunnlaget for 
planstrategi, mål, planer og rapporteringer fremover, som skal sikre at Nesset kommune samordner 
folkehelsearbeidet på tvers av sektorene. 

Kommunedelplan 
Dokumentanalyse 
Nesset kommune har regler om kommunedelplaner beskrevet i kommuneplanen for 2012-2020. Der 
er kommunedelplan beskrevet som en plan over et geografisk område som har tilknytning til 
arealdelen i kommuneplanen. Planen kan også være en plan for et tematisk område.  
 
Tabellen under viser eksempler på kommunedelplaner.  
 
 Plan* som er vedtatt (planstrategi utkast 2018) Vedtaksår (siste) Merknad/ status 

 Kommuneplan (arealdel) 2012 KS 30/2012 
 

 Kommuneplan (samfunnsdel) 2012 KS 30/2012 
 

 Økonomiplan Årlig  
 

 Kommunedelplan for anlegg, hus og områder for 
idrett, fysisk aktivitet og kultur 2013-2016  

2012 KS 136/2012 

 Temaplan Energi og klima 2011 KS 40/2011 
 

 Trafikksikkerhetsplan 2013 Vedtatt planprogram 
 

 Boligpolitiskhandlingsplan 2010-2013 2013 Rullering 
 

 Strategisk næringsplan 
 

2013 Rullering av planen 
påstartet 

 Beredskapsplan, overordnet 2016  
 

 Kommunedelplan for helse og omsorg  
2011-2030 

2011 KS 62/2011,  
Årlig gjennomgang 

 Interkommunal plan for sjøareal  
- Romsdalsfjorden 

2017 Interkommunalt samarbeid. 
Plan vedtatt  

 Risiko – og sårbarhetsanalyse mot flom/ras  Kartlegging av område-
stabilitet i Eidsvåg 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2011-2015 2016 Årlig gjennomgang 
 

Kilde: Utkast til planstrategi 2018-2020 (behandlet av formannskapet og lagt ut på høring i oktober 2017).  

 

Arbeidsgruppe for folkehelse, friluft og kultur (FFK) 
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Kommunen har opprettet et forum med fokus på folkehelse, friluft og kultur (FFK). FFK er en 
arbeidsgruppe som har fast møte en gang hver måned. Gruppen behandler saker som berører tema 
knyttet til folkehelse, friluft og kultur (Stikk UT, Strandryddedag). Arbeidsgruppen legger planer 
fremover. Har deltatt i arbeidet med utarbeidelse av sjøplaner og friluftsområder. 
 

Virksomhetsplaner/ arbeidsplaner i enhetene 
Plansystemet i kommunen bør ha en klar sammenheng fra overordnet kommuneplan, handlingsdel, 
økonomiplan og ned til virksomhetsplan for de enkelte virksomheter. For eksempel bør ansatte i en 
barnehage gjenkjenne mål fra samfunnsdelen i sin egen virksomhetsplan og oppleve at de gjennom 
daglig arbeid bidrar til å oppfylle kommunens mål (regjeringen.no, veileder kommuneplanprosessen 
s. 36). 
 
Veilederen bruker begrepet virksomhetsplan. Nesset kommune opplyser om at de ikke nytter dette 
begrepet. De bruker begrepet arbeidsplaner for planer som beskriver enhetens daglige arbeid i uker 
eller måneder. Videre i denne rapporten nytter revisjonen derfor begrepet arbeidsplaner. 
 
Intervju 
I intervju ble det opplyst at det utarbeides arbeidsplaner i enhetene.  
 

Arbeids- og lederavtale 
Nesset kommune sin arbeids- og lederavtale del 2, er Rådmannens krav og forventninger til 
enhetslederne sier følgende:  
 

2.1 Forventninger til god ledelse  

 Enhetsleder skal ha sin oppmerksomhet rettet mot tjenesteproduksjon til innbyggerne og sine 
medarbeidere. Effektivitet, kvalitet og service skal legges til grunn.  

 Enhetsleder må utvikle samarbeid basert på åpenhet, tillit og medvirkning i alle ledd.  

 Enhetsleder må opptre synlig og troverdig i samsvar med kommunens politiske og 
administrative prioriteringer, vedtak, planer og langsiktige strategier.  

 
2.2 Resultatansvar  

 Enhetsleder er administrativt og faglig ansvarlig for enhetens drift og tjenesteproduksjon.  

 Enhetsleder er ansvarlig for at fastsatte mål oppfylles innenfor vedtatt budsjett, økonomiplan, 
handlingsprogram og lederavtale.  

 Enhetsleder er ansvarlig for å utvikle egen enhet i samsvar med lover, avtaler, mål og 
strategier.  

 
2.3 Personal- og arbeidsgiveransvar  

 Enhetsleder representerer rådmannen og er arbeidsgiver overfor arbeidstakerne i enheten og 
organisasjonene.  

 Enhetsleder skal bidra til at kommunens arbeidsgiverpolitikk blir gjort kjent og praktisert i 
organisasjonen. 

 Enhetsleder skal informere og motivere sine medarbeidere til målrettet og konstruktiv innsats.  

 Enhetsleder skal stille krav til sine medarbeidere og systematisk vurdere innsats, prestasjoner 
og utviklingsbehov.  

 Enhetsleder er ansvarlig for å utvikle en attraktiv arbeidsplass der medarbeidernes trivsel og 
trygghet blir tatt vare på. 

 Enhetsleder skal ta initiativ til å gjennomføre omstillings- og utviklingstiltak innenfor egen 
enhet 

 Medarbeidersamtaler skal gjennomføres minst én gang per år.  
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Kommunens arbeidsavtale med lederne viser at rådmann stiller krav til at enhetslederne skal være 
ansvarlige for at fastsatte mål oppfylles innenfor vedtatt budsjett, økonomiplan og 
handlingsprogram. Rådmann stiller videre krav til at enhetslederne er ansvarlige for å utvikle egen 
enhet i samsvar med avtaler, mål og strategier. Det er også krav til at enhetslederne skal ta initiativ til 
å gjennomføre utviklingstiltak innenfor egen enhet. 
 
Hovedmålene i Kommuneplanen 2012-2020, har vært gjeldende for alle enhetene. Utarbeidelse av 
arbeidsplaner med inkludering av kommunens mål, varierer blant enhetene. 
 
 

2.3 Revisjonens vurdering og anbefalinger  
Internkontroll 
Revisjonens undersøkelse viser at rådmann har etablert internkontrollsystem.  
 
Revisjonens undersøkelser viser at det avholdes jevnlige ledermøter. Rådmann stiller krav til lederne 
i skriftlige arbeidsavtaler. Det er skriftlig krav til lederne om at de skal gjennomføre 
medarbeidersamtaler. Det er krav om at det skal utarbeides handlingsprogram. Lederne skal nytte 
ulike maler ved levering av grunnlag til styringsdokumenter og det utarbeides frister for levering av 
disse.  
Revisjonen ser det som nyttig for kommunens måloppnåelse, at rådmann kommuniserer med 
enhetene hyppig, for å oppnå kontroll med hva enhetene har oppnådd og ikke oppnådd.  

Virksomhetsplan/ arbeidsplan 
Utarbeidelse av arbeidsplan er en viktig plan for å kunne prioritere ressursene riktig for å oppnå 
oppfyllelse av målene.  
 
Det stilles krav til enhetslederne om at det skal legges en plan for enhetens arbeid. Dette fremgår av 
årlig budsjettrundskriv. Basert på kommunens vedtatte hovedmål skal enheten lage egne delmål og 
tiltak. Revisjonen vurderer dette slik at enhetslederne har et krav på seg til å utarbeide arbeidsplaner 
over det daglige arbeidet hvor enhetens tiltak for å nå målene, blir innlemmet. 
 
Medarbeidersamtaler 
Kommunen har et skriftlig krav om at alle lederne i kommunen skal gjennomføre medarbeider- 
samtale med sine ansatte en gang i året. 
 
Revisjonens undersøkelse viser at enhetsledere ikke har vært i medarbeidersamtale med rådmann i 
2017 og 2018. Kommunen har rutine på å gjennomføre medarbeidersamtaler. I intervju framkom det 
at to av de undersøkte enhetene ikke hadde gjennomført medarbeidersamtaler i 2017 og 2018. 
 
Medarbeiderundersøkelser 
Medarbeiderundersøkelser kan danne grunnlag for videre utvikling av medarbeiderne, utvikling av 
organisasjonen og utvikling av lederne fremover. 
 
Revisjonens undersøkelser viser at det er fire år siden det er gjennomført medarbeiderundersøkelser 
i kommunen. Referat fra ledermøte, viser at kommunen har planlagt å gjennomføre 
medarbeiderundersøkelsen 10-faktor høsten 2018.  
 
Kommunal planstrategi 
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Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 
utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Revisjonens undersøkelse viser at Nesset kommune 
har utarbeidet og vedtatt Kommunal planstrategi for 2012-2015. Undersøkelsen viser at kommunen 
ikke har utarbeidet strategi for perioden 2016-2019. Det opplyses at grunnen er mangel på ressurser, 
og pågående arbeid med kommunesammenslåing. Det er utarbeidet et utkast for 2018-2020, som 
ikke er vedtatt enda. 
 
Etter revisjonens vurdering er det uheldig at kommunen ikke vedtar kommunal planstrategi i henhold 
til lovkrav. Et av hovedmålene i kommuneplanen er å arbeide med helhetlig og langsiktig planlegging. 
Manglende planstrategi kan føre til at kommunen ikke klarer å prioritere i forhold til framtidens 
behov og kommunens utfordringer.  
  
Folkehelse i planstrategien 
Planstrategi for 2012-2015 og utkast til planstrategi for 2018-2020, har ingen beskrivelser av 
folkehelseutfordringer i kommunen og inneholder ikke oversikt over negative eller positive faktorer 
som kan virke inn på helsetilstanden i befolkningen, som er krav i folkehelseloven.  
 
Kommuneplan 
Kommunen vedtok i 2012 kommuneplan for perioden 2012-2020. Planen er tilgjengelig for 
innbyggerne på kommunens hjemmeside. Kommuneplanen har seks overordnede hovedmål. 
 
Hovedmålene i kommuneplanen er overordnede mål. Revisjonens vurderer disse som lite konkrete, 
vanskelig å måle. I tillegg er det ikke knyttet tidsfrister for gjennomføring. Handlingsplanene fra hver 
enhet er mer konkrete, målbare, oppnåelige, realistiske og tidsbestemte. Dette er i tråd med 
veilederen på området. 
 
Det er krav til at hovedmål og kommuneplan skal rulleres i hver valgperiode. Nesset kommune har 
bestemmelser om at denne skulle revideres i løpet av 2015. Dette ble ikke gjennomført. Hovedmål i 
tjenesteproduksjon har siden disse ble utarbeidet i 2009 i svært liten grad blitt endret. Dette viser at 
kommunen har styrt etter de samme målene de siste ni årene. Revisjonens undersøkelse viser at 
oppfølging av kommuneplan kunne vært bedre.  
 
Folkehelse i kommuneplanen 
Kommuneplanen skal inneholde overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommunen. 
Tiltakene skal møte utfordringene som kommunen har med folkehelsen. Revisjonens undersøkelse 
viser at kommuneplanen ikke har beskrivelser av befolkningens helsetilstand og fordeling av denne i 
befolkningen. De ulike enhetene har beskrevet noen tiltak som indirekte, vil øke den fysiske 
aktiviteten hos innbyggerne i kommunen. Etter revisjonens vurdering bør kommunen arbeide for at 
kravet til mål og strategier om folkehelsearbeid i kommuneplanen blir tydeligere.  
 
Kommuneplanens handlingsdel 
Handlingsdelen kan både være en helhetlig handlingsdel eller bestå av enkeltstående handlingsdeler 
i tilknytting til delplaner.  
 
Nesset kommune sin handlingsdel i kommuneplan består av enkeltstående handlingsdeler i 
tilknytning til delplaner under retningslinjer/ føringer frem mot 2020. Handlingsdelene er knyttet til 
hovedmålene i kommuneplanen. Revisjonen undersøkelser viser at kommunen har tilstrekkelig 
rutine med utarbeidelse av handlingsdel.   
 
Sektorplan/ Kommunedelplan 
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Kommunedelplanene skal beskrive et geografisk område knyttet til arealdelen eller være en plan for 
et tematisk område. Teknisk enhet er de som utarbeider flest kommunedelplaner. Disse er knyttet til 
arealdel, bygg og anlegg.  
 
Enkelte av enhetene utarbeider sektorplaner som er knyttet til hovedmålene og det faglige innen 
hver enhet. I kommuneplan 2012-2020 er det bare helse- og omsorg som viser til en slik plan. Det 
refereres også til denne planen i økonomiplan vedtatt i 2015, 2016, 2017 og 2018. Planen er etter 
den ble vedtatt i 2011 rullert og oppdatert i 2013 og 2014. Planen er ikke rullert/ oppdatert i 
inneværende valgperiode, men det er besluttet at det skal utarbeides en temaplan for helse og 
omsorg høsten 2018. 
 
Revisjonens intervju viste at skolene og barnehagene har rutine på å utarbeide sektorplaner hvor 
nasjonale faglige føringer inkluderes. Oppdatering av sektorplaner vises i kommunens årsrapporter 
frem til 2016. 
 
Økonomiplan/ årsbudsjett 
Økonomiplanene vedtatt i 2015, 2016, 2017 og 2018 oppfyller kravene til å gi oversikt over inntekter, 
forventede utgifter og prioriterte oppgaver for perioden. 

Hovedmålene for kommunen er i svært liten grad endret siden disse ble vedtatt i 2009. Revisjonen 
vurderer det som lite nyttig og lite utviklende for kommunens tjenester til innbyggerne at hovedmål 
står uforandret i en så lang periode. Det er etter revisjonens vurdering lite hensiktsmessig å nytte de 
samme hovedmålene og de samme fokustema i ni år.  
 
Kommunesammenslåing 
Revisjonen vurderer det slik at det er viktig at kommunen fortsetter med utarbeidelse av mål, 
utforme planer og iverksette tiltak, selv om de skal inn i en kommunesammenslåing i januar 2020. 
 
Revisjonens anbefalinger: 

 Kommunen bør sikre at medarbeidersamtaler gjennomføres årlig i iht plan og lederavtale 

 Kommunen bør utarbeide planstrategi/ kommuneplan iht lovkrav 

 Kommunen bør følge krav i folkehelseloven ved beskrivelse av folkehelse i kommuneplan og 
planstrategi 

3. Oppfølging og rapportering  
3.1 Problemstilling og revisjonskriterier 

Problemstilling: 
Har Nesset kommune rutine for oppfølging og rapportering av planarbeidet? 

 
Revisjonskriterier: 
Det er etablert hensiktsmessige system for oppfølging av enhetene/ enhetslederne  
Det rapporteres helhetlig med vekt på både kvalitet og økonomi  
Det rapporteres i henhold til fastsatte mål  

 
Revisjonskriteriene er utledet fra bestemmelser i kommuneloven:  
 

 Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 
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administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 
er gjenstand for betryggende kontroll (Kommuneloven § 23 nr. 2)  

 I lovforarbeidene til kommuneloven fremgår det er i tråd med allment aksepterte 
lederprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og system som skal bidra til å 
sikre at organisasjonen når de målene som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på 
forsvarlig måte. Administrasjonssjefen har et selvstendig ansvar for å føre kontroll med 
kommunen sin virksomhet. Det er ledelsen i en organisasjon som har ansvaret for å etablere 
et tilfredsstillende internkontrollsystem. Internkontroll blir definert i videste forstand som en 
prosess, satt i verk og gjennomført av virksomheten sine ledere og ansatte med formål å 
sikre måloppnåelse på følgende områder: målrettet og effektiv drift, pålitelig ekstern 
rapportering og virksomhet i tråd med gjeldende lover og regler (Ot.prp.nr.70 (2002-2003) 
kapittel 4.3)   

 I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 
kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten (Kommuneloven § 48).  

 Kommuneloven og budsjettforskriften stiller krav til rådmann om å rapportere minst to 
ganger årlig til kommunestyret. Dette skjer gjennom tertialrapportene (Kommuneloven § 47 
nr. 2 og budsjettforskriften § 10)  
 

3.2 Data/funn/fakta 
3.2.1 Oppfølging og rapportering internt i enhetene 
Møter 
I intervju framkommer det at enhetene jevnlig har interne ledermøter og personalmøter.  
 
Enhetsleder for Helse og omsorg har som eksempel avdelingsledermøte med sine syv ledere første 
tirsdag hver måned.  
 
Barnehagene har ledermøter hver uke. Det opplyses i intervju at det i styrermøtene gis 
tilbakemeldinger i forhold til måloppnåelse. Barnehagene har personalmøte hver måned, og 
hovedmål blir gjennomgått på disse møtene.  
 
Teknisk, Samfunn og Utvikling (TSU) avholder ledermøte hver 14. dag. Det er faglige møter hvor 

ledere orienterer hverandre om pågående arbeid. Enheten utarbeider i liten grad planer for sin 

aktivitet, men gjør muntlige avtaler. Prosjektlederne deltar også på disse møtene. Enhetsleder i TSU 

avholder også faste møter med saksbehandlere og de som arbeider med oppmåling hver 14. dag. 

Avdelingslederne i TSU avholder hver for seg jevnlige møter med renholdspersonalet, vaktmestre og 

driftsoperatører VVA.  
  

Brukerundersøkelser  
I intervju framkommer det at tidligere hadde de et system for brukerundersøkelser. De siste årene er 
dette i varierende grad gjennomført.  
 
Det opplyses i intervju at det for tre år siden ble gjennomført brukerundersøkelse ved sykehjemmet, 
barnehagene og skolene. Undersøkelsen gav gode resultat.  
 

3.2.2 Rapportering fra enhetene/ avdelingene  
Økonomirapportering annenhver måned   
Det utarbeides økonomirapporter annenhver måned. Rådmann vurderer rapportene og det tas 
stilling til om det er behov for å gjennomføre tiltak. Det opplyses at det rapporteres på økonomi og 
finans. Måloppnåelse omtales ikke i disse rapportene. 
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Ledermøter hver måned  
Ledermøter som avholdes første tirsdag hver måned. Rådmann, enhetsledere og stabsledere deltar. 
De faglige rådgiverne deltar når relevante tema tas opp.  
 
Det utarbeides referat fra ledermøtene. Referatene arkiveres i kommunens saksbehandlingssystem. 
Revisjonen har gått gjennom referat fra det siste året. Oppgave som referent går på rundgang 
mellom møtedeltakerne. Referatene har ikke en fast struktur/ faste punkter.  
 

Følgende saker er omtalt, i forhold til oppfølging og rapportering, fra møtene som er avholdt i løpet 
av 2017 og 2018:  
 

 Kommunereformen (etablering av Nye Molde kommune) 

 Planen «Vold i nære relasjoner 2017-2020» 

 Interkommunalt innkjøpssamarbeid – avtale og reglement 

 Plan for drift og vedlikehold av uteareal 

 Ombygging Nesset omsorgssenter – informasjon 

 Helsehus – informasjon 

 Ny hjemmeside 

 Informasjon fra enhetslederne 

 Kvalitetslosen og avvikshåndtering 

 ROS-analyse – kurs og internopplæring 

 Kvalitetsarbeid 

 Lederutvikling 

 Visjon, verdier og hovedmål for Nesset kommune 

 Sykemeldinger og sykefravær 

 Økonomiplan og budsjett 

 Regnskapsavslutning –  frister for regnskapsavslutning 

 Årsrapport – notat med oppgaver og frister 

 KOSTRA rapportering – frister for rapportering 

 Økonomirapport 

 Tertialrapport 
  
Enhetsledermøte  
Hvert kvartal har rådmann møte med den enkelte enhetsleder. Det opplyses at det ikke skrives 
referat fra disse møtene, men rådmann og den enkelte enhetsleder noterer hver for seg den 
informasjon som gis og de avklaringer som tas. 
  
Stabsmøte  
Rådmann, personalsjef og økonomisjef deltar på stabsmøter som etter planen skal avholde ukentlige. 
Det opplyses at møtene avholdes noe sjeldnere.  
  
Arbeidsgruppe med fokus på folkehelse, friluft og kultur (FFK)  
Kommunen har opprettet et forum med fokus på folkehelse, friluft og kultur (FFK). FFK er en 
arbeidsgruppe som har fast møte en gang hver måned. Tar opp saker som berører temaene (Stikkut, 
Strandryddedag). Arbeidsgruppen legger planer fremover. Har deltatt i arbeidet med utarbeidelse av 
sjøplaner og friluftsområder.  
  

3.2.3 Rapportering til kommunestyret  
Periodisk rapportering/ tertialrapport    
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Dokumentgjennomgang  
Kommunestyret i Nesset kommune (se vedlegg 1-politisk organisering), skal i løpet av året behandle 
følgende regnskapsrapporter:  

 Tertialrapport pr. 30. april   

 Tertialrapport pr. 30. august  

 Årsregnskapet behandles innen 1. juli  
  
Gjennomgang av protokoll og innkalling til formannskapet og kommunestyret de siste årene viser at 
økonomi og finansrapportering per 30.4. (1. tertial) behandles i møter i mai/ juni. Tilsvarende rapport 
for 2. tertial behandles i møter i september/ oktober. Enhetsledere/ avdelingsledere gir i rapportene 
skriftlig kommentar til mer eller mindre forbruk og prognose for året. Rapportering er knyttet til 
økonomi. Årsregnskapet behandles normalt av kommunestyret i mai.   
  
Intervju  
Enhetene rapporterer på økonomi hver 2. måned til rådmann og økonomisjef. Det er klare 
forventninger om at enhetene holder seg innenfor budsjettet.  
Tertialrapport legges fram for politisk behandling. Rapporten betegnes økonomi og finansrapport. 
Rapportene omtaler økonomi og i svært liten grad måloppnåelse. Budsjettjustering foregår i juni. 
Kommunestyret og utvalgene etterspør i liten grad informasjon om måloppnåelse. Administrasjonen 
kan gi informasjon om måloppnåelse i møtene, men det avsettes liten tid til dette.  
  
Rapportering i forhold til sektorplaner  
Nesset kommune har sektorplaner med handlingsprogram og tiltak. Disse planene rapporteres det 
som hovedregel til politisk nivå i årsrapport eller i egne saker. Som eksempel nevnes helse og 
omsorgsplan. Helse- og omsorgsplan omtales nærmere i kapittel 2.2. 
  

Helse og omsorgsplan for Nesset kommune 2011 – 2030 ble vedtatt av kommunestyret 16.6.2011 i 
sak 62/2011. Planen er overordnet og omtaler blant annet tjenestens utfordringer i årene framover. 
Planen inneholder strategier og tiltak for å møte utfordringer som kommer. Planen skal følges opp 
gjennom årlige handlingsplaner, og legger føringer i tjenestens plan for kompetanse og rekruttering.  
Planen har en handlingsdel, i kapittel 7, med mål og tiltak. Planen ble rullert / oppdatert i oktober 
2014. Det rapporteres til en viss grad til kommunestyret i forhold til måloppnåelse i årsmeldingen. 
Rapportering er knyttet til arbeid som er gjennomført. I tillegg fremmes egne saker knyttet til helse- 
og omsorgsplan for utvalg for helse og omsorg og for kommunestyret. Slike saker er for eksempel 
knyttet til status og oppsummering av helse- og omsorgsplan/ eldreplan, ombygging av Nesset 
omsorgssenter, nybygg helsesenter, omsorgsboliger og hjemmetjenesten. 
 
Helse og omsorgsutvalget i Nesset kommune vedtok i møte 13.3.2018 i sak 7/2018 at det skal 
utarbeides en Temaplan for helse og omsorgstjenesten i Nesset for perioden 2019 – 2025. I forbindelse 
med dette arbeidet rapporteres det på løsning av oppgaver. 
 
Skolene utarbeider plan for skoleutvikling og plan for kompetanseutvikling. Plan for skoleutvikling er 
overordnet og omhandler de viktigste satsningsområder og tiltak de nærmeste årene. Planen 
behandles politisk årlig og har fireårig perspektiv. Planen gir også oversikt og tilbakemeldinger på hva 
som er utført av tiltak siste år.  Plan for kompetanseutvikling behandles politisk årlig og har fireårig 
perspektiv. Planen har eget kapittel der det rapporteres på måloppnåelse for siste år (Kilde: Nesset 
kommune, Plan for skoleutvikling og Plan for kompetanseutvikling).  
 
Nesset kommune vedtok i 2017 Plan for drift og vedlikehold av uteareal. Planen gir oversikt over når 
ulike arbeidsoppgaver skal gjennomføres. Planen har ikke bestemmelser om rapportering av 
gjennomførte tiltak/ oppgaver eller rapportering av avvik. 
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Nesset kommune har utarbeidet en enkelt vedlikeholdsplan. Revisjonen har gått gjennom plan for 
2016-2019 som omhandler driftsoppgaver og investeringer fordelt på år for gjennomføring. Planen 
har felt der utførte oppgaver merkes. Det går ikke fram av planen når og hvordan rapportering skal 
gjennomføres.  
 

Rapportering i forhold til planstrategi  
Revisjonens undersøkelse viser at lederne har noe varierende kjennskap til planstrategiene i 
kommunen. Nesset kommune hadde en planstrategi for 2012-2015.  
  
Det ble ikke utarbeidet planstrategi i 2016 eller 2017. Det opplyses at dette skyldes manglende 
ressurser. Kommunen har ikke assisterende rådmann og i en periode fungerte rådmannen også som 
enhetsleder ved Teknisk, Samfunn og Utvikling (TSU).  
 
I 2017 ble det gjennomført et arbeid med utarbeidelse av utkast til planstrategi for 2018-2020. 
Planen har vært på høring. Enhetslederne er informert om planutkastet gjennom ledermøter og 
andre møter. Nye behov fra enhetene skal tas med i planstrategien. 
 
I intervju framkom det at det er lite fokus i enhetene på planstrategien. Planstrategien som var 
gjeldende fram til 2015 hadde oversikter over hvilke planer som skulle utarbeides i hvilket år. 
  
Årsrapport  
Økonomireglementet for Nesset kommune har i kapittel 6.2 bestemmelser om årsberetning. Ansvar 
er lagt til administrasjonssjefen. Det bestemmes at:  
  

Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kommunelovens § 48 nr.5. Årsberetningen skal 
behandles sammen med årsregnskapet og innen 1. juli året etter. Årsberetning utarbeides av 
ansvarlig for hvert rammeområde. Hovedvekten legges på å sammenligne oppnådde resultater 
med målene i økonomiplanen. I tillegg legges det vekt på å vurdere utviklingen i kommunen over 
tid (tidsserieanalyser, bruk KOSTRA-nøkkeltall der de er tilgjengelige).  
 

Årsberetningen skal i tillegg inneholde:  
 

 Opplysninger om forhold som ikke fremgår av regnskapet 

 Informasjon om kommunens tjenesteyting 

 Forhold som er viktig for å bedømme kommunens stilling og resultatet av virksomheten  

 Forhold vedrørende usikkerhet om regnskapet  

 Ekstraordinære forhold 

 Viktige begivenheter inntrådt etter regnskapsårets utløp 

 Andre forhold av vesentlig betydning 
 
Nesset kommune utarbeider årlig en årsrapport som gir mer informasjon enn minimumskravene som 
kommuneloven bestemmer skal gis i en årsberetning. Fram til og med 2014 ble rapporten benevnt 
som årsmelding. Årsrapporten (og den tidligere årsmeldingen) er en evaluering av kommunens totale 
virksomhet ned på den enkelte enhet og skal omfatte hovedtall fra regnskapet, beskrive tjenester og 
oppgaver i enheten, resultatvurderinger, måloppnåelse og avviksbeskrivelser for å kunne gi nyttig 
informasjon til kommunestyret sine prioriteringer i den årlige rulleringen av handlingsplanen (Nesset 
kommune, Årsrapport). 
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Årsrapporten er administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret, og er en viktig del av 
kommunens styringssystem. I årsrapporten er aktiviteten og virksomheten i året som er gått evaluert 
i forhold til kommunens hovedmål i kommuneplanen.  
 

Dokumentanalyse  
Revisjonen har gått gjennom for årsmeldingene for Nesset kommune fra 2012 til 2014 og 
årsrapportene fra 2015 til 2017.  
  
Rådmann stiller krav til at enhetene følger opp de mål som er satt i kommuneplanen. De skal 
rapportere til rådmann på hovedmålene i kommuneplanen. Kommuneloven bestemmer at 
årsrapport skal omhandle tiltak for å sikre betryggende kontroll med virksomheten, etisk standard og 
likestilling (Kommuneloven § 48). Dette er informasjon som omtales i årsrapporten. I tillegg er det 
fast rapporteringspunkt om sykefravær. Dette er også et av fokusområdene for å nå ett av de seks 
hovedmålene i kommuneplanen. 
 
Årsrapporten har en generell del med en innledning og informasjon om organisasjonen, herunder 
regnskapet. Deretter en del med rapportering fra avdelingene i rådmannens stab og en fra de sju 
enhetene. 
 
Måloppnåelse i forhold til enhetens delmål for å nå hovedmålene i kommuneplanen 
I rapportertene fram til og med 2015 rapporterte den enkelte avdeling og enhet om måloppnåelse i 
forhold til avdelingens/ enhetens delmål for å nå hovedmålene i kommuneplanen. Tilbakemelding 
ble gitt i standardiserte skjema, som den enkelte avdeling og enhet har utarbeidet i forhold til egne 
delmål og tiltak.  
 
Kommunens vedtatte hovedmål: 

 Kvalitet i tjeneste 

 Motiverte medarbeidere 

 God økonomistyring 

 Helhetlig og langsiktig planlegging 

 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT 

 God utnyttelse av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold 
 
For å sikre god kvalitet på kommunens tjenester velger kommunen å ha fokus på noen sentrale 
områder. I 2017 var fokusområdene: 
 

 God økonomistyring 

 God kvalitet på tjenestene 

 Lederutvikling - holdninger og verdier 

 Reduksjon i sykefravær 

 Folkehelse 

 Integrering 
 
Fra budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 er hovedmål, tiltak og utfordringer samlet i et felles 

skjema for enhetene. I årsrapporter fra 2016 og 2017 rapporteres det i felles kapittel om hovedmål 
og verdier, fokusområder. Det rapporteres i forhold til fokusområder og tiltak om er gitt i 
økonomiplanen. Mål og tiltak beskrives generelt og kort i rapportene. I tillegg nevnes enkelte tiltak i 
noen enheter. Måloppnåelse beskrives generelt. I tillegg gis det tilleggsinformasjon om måloppnåelse 
i enkelte enheter. I ledermøte 7.2.2017 informerte rådmann ledere om at tabell med mål og 
måloppnåelse går ut i årsrapport 2016. Resultatvurdering skal kun gis i tekstdel. 
 
Det opplyses at visjon, verdier og hovedmål skal være styrende i alt arbeidet kommunen gjør. 
Hovedmålene ble sist revidert 2009. Intensjonene var at disse skulle revideres hvert 4. år. Kommunen 
har tatt opp hovedmålene til vurdering, men kommet til at de kunne videreføres som de er.  
 



                        Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering │ Nesset kommune 

 

25 
                                                             

 

I ledermøte 7.2.2017 informerte rådmann om at det ikke settes i gang endringsarbeid: «Kommunens 
hovedmål og verdier er politisk vedtatt. Rådmannen setter ikke i gang endringsarbeid i fht hovedmåla 
og fokusområder i perioden fram mot kommunesammenslåing». 
 
I 2016 samlet rådmannen skjema fra enhetene og utarbeidet dette inn i et eget skjema for 
kommunen. Rådmann forventer at hver enhet i tillegg har egne skjema som de jobber ut fra. Dette 
formidles blant annet i ledermøter.  
 
Det har vært drøftet hvordan enheten og kommunen jobber med hovedmålene frem mot 2020. Det 
opplyses at det er viktig at strukturen på reglement videreføres. Den nye kommunen skal gå 
igjennom og få felles reglement. Men planarbeid som gjelder kommunens tjenester til innbyggere og 
utvikling av kommunen må fortsette som før (Referat fra ledermøte 4.10.2017). 
 

Tabellen under viser hvordan rapportering i forhold i hovedmål i tjenesteproduksjon er gjennomført i 
perioden 2012 til 2019.  
 
 
HOVEDMÅL  
(kommuneplanen)  

Årsrapport  
(rapportering utarbeidet i kapittel 
som er felles for enhet/ avdeling i 

kommunen)  

Årsrapport  
(rapportering utarbeidet i kapittel som omhandler den enkelte enhet/ 

avdeling i kommunen)  

Nesset kommune skal ha:   
  

2017  2016  2015  2014  2013  2012  

God kvalitet på tjenestene   Omtales i 
felleskapittel 
hovedmål og   

Omtales i 
felleskapittel 
hovedmål og   

Den enkelte 
enhet/avdeling 
rapporterer   

Den enkelte 
enhet/avdeling 
rapporterer   

Den enkelte 
enhet/avdeling 
rapporterer   

Enkelte 
enhet/avdeling 
rapporterer  

Motiverte medarbeidere   
  

verdier, fokus-
områder 2017  

verdier, 
fokusområder 
2016.  

måloppnåelse i 
forhold til 
kommunens   

måloppnåelse i 
forhold til 
kommunens   

måloppnåelse i 
forhold til 
kommunens   

måloppnåelse i 
forhold til 
kommunens  

God økonomistyring   Generell omtale 
av enkelte tiltak   

  
Generell omtale 
av hva   

hovedmål og 
enhet/ avdeling 
delmål.  

hovedmål og 
enhet/ avdeling  

hovedmål og 
enhet/ avdeling  

hovedmål og 
enhet/ avdeling  

Helhetlig og langsiktig 
planlegging   

og mål-
oppnåelse  

som er 
gjennomført på 
noen av   

  
Enhet/ avdeling 
rapporterer  

delmål   
  
Enhet/   

delmål   
  
Enhet/   

delmål.   
  
Enhet/  

Effektiv og rasjonell drift 
gjennom bruk av IKT, jfr 
nasjonal plan - e kommune 
2012 *  

  hovedmålene  i forhold til egne 
delmål på skjema  

avdeling 
rapporterer i 
forhold til egne 
delmål på   

avdeling 
rapporterer i 
forhold til egne 
del mål på   

avdeling 
rapporterer i 
forhold til egne del 
mål på   

God utnyttelse og bruk av 
kommunale bygg, samt et 
godt vedlikehold   

      skjema  skjema  skjema  

Tabell: Rapportering til kommunestyret 2012 til 2017 på måloppnåelse i forhold til kommuneplanens hovedmål.  
Kilde: Årsrapport 2012 til 2017 for Nesset kommune  
Merknad: *Beskrivelsen av hovedmålet varierer litt i enkelte økonomiplaner og årsrapporter  
 

Resultatvurdering 
Avdelingene i rådmannens stab og enhetene gir i årsrapporten informasjon om tjenester og 
oppgaver, økonomisk resultat og resultatvurdering. 
 

Intervjuer  
Økonomisjef er ansvarlig for utarbeidelse av regnskap og er saksbehandler for årsrapporten. 
Rådmann er tett på dette arbeidet. Enhetene og prosjektledere fra administrasjonen rapporterer.   
Alle enhetene skal i årsrapporten rapportere på resultat. Det skal utarbeides en vurdering av 
resultat.  
Arbeidet med årsrapport starter tidlig. Det innhentes informasjon fra enhetene. Det arbeides internt 
i enheten med å svare ut om målene er nådd. Mål i tjenesteproduksjon er de siste årene gitt samlet 
for enhetene i budsjett og økonomiplan.   
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Det skal som hovedregel rapporteres på samme mal for alle enheter. Tidligere ble det rapportert 
tydelig mot kommunens hovedmål. Fram til 2016 rapporterte enhetene i forhold til mål og tiltak gitt i 
budsjett og økonomiplanen. De to siste årene er det i årsrapport i mindre grad rapportert i forhold til 
mål og måloppnåelse.   
 

Skolen har to hovedplaner: skoleutviklingsplan og kompetansepolitikk. I tillegg har skolen en 
tilstandsrapport. Plan for skoleutvikling utarbeides for fire år og rulleres årlig. Gjeldende plan er for 
2018-2021. Planen sier noe om hva de skal jobbe med i perioden. Ved rullering gis det informasjon 
om status for de tiltakene som var valgt for perioden 2017-2020. Det rapporteres i liten grad i forhold 
til disse sektorplanene i årsrapporten utover resultat fra nasjonale prøver og elevundersøkelse. 
 
Tidligere ble det lagt inn tabeller med målene, oppfølging og måloppnåelse for alle enhetene i 
årsrapporten. Disse opplysningene blir fortsatt oversendt til rådmann i kommunens 
saksbehandlingssystem (e-phorte). Rådmann har forventninger til at enhetene benytter mal for 
rapporteringen til årsrapporten. Beskrivelsen i årsrapportene gir mest informasjon fra enhetene om 
økonomi og i mindre grad om måloppnåelse.  
 
I intervju trekker enkelte fram at det i årsrapporten er vanskelig å få tak på hva som er utført og hva 
som står igjen. Årsrapportene de siste årene beskriver det som er gjennomført. Flere peker på at 
planer og rapporter i større grad bør være dokumenter som sikrer at oppgaver som prioriteres 
(bevilges ressurser til) blir gjennomført.  
 
I intervju framkommer det at Nesset kommune har kommunestyrevedtak fra 2011 om at balansert 
målstyring skal innføres som system. Det ble opprettet en arbeidsgruppe for å gjennomføre dette 
arbeidet. Det opplyses at arbeidet ikke er utført. Balansert målstyring omtales av ordfører i 
årsrapport 2011: 
 

Balansert målstyring 
I årsmeldingen blir enhetslederne utfordret på å legge fram resultatene for enhetene i arbeidet 
med kommunens vedtatte hovedmål. Dette gir oss som politikere viktig informasjon om den 
enkelte enhet, samtidig ser vi at dette er et område vi kan bli enda bedre på. Kommunestyret 
vedtok derfor å videreutvikle dagens målesystem med å innføre balansert målstyring. Dette for å 
kunne få et sterkere fokus på resultatledelse i arbeidet med å levere enda bedre tjenestetilbud til 
våre innbyggere. Samtidig vil det være et viktig system for å måle at ønskede politiske mål blir 
fulgt opp. Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal lage et mer detaljert prosjektmandat for 
hvordan oppdraget med balansert målstyring skal innføres som styringsverktøy i kommunen 
(årsrapport 2011).  

 
Det opplyses at balansert målstyring er et styringssystem som fokuserer på flere viktige 
prestasjonsfaktorer i tillegg til det økonomiske. De ulike prestasjonsmålene velges med utgangspunkt 
i visjon, mål og strategi. Nesset kommune gjør dette gjennom sine hovedmål og ved at enhetene i 
forbindelse med utarbeidelse av økonomiplan for de kommende 4 årene rapporterer på delmål og 
tiltak for egen enhet, jfr det årlige budsjettrundskrivet.  

Prosjektregnskap 
Prosjektregnskap for investeringer skal behandles av kontrollutvalget og kommunestyre, jf. 
investeringsreglement (sak 74/2014, 2.10.2014). Administrasjonen leverte ikke slike regnskap og 
utvalget etterspurte i 2016 og 2017 dette. I svar fra rådmannen til utvalget den 21.4.2017 erkjenner 
rådmannen at det har vært svikt i etterlevelse av prosedyren for fremleggelse av prosjektregnskap til 
politisk behandling. Med bakgrunn i dette endret rådmannen noe på prosedyren, og økonomisjefen 
fikk ansvaret for at prosessen følges opp. Prosedyre- og prosessbeskrivelse forelå også til saken om 
revidert investeringsreglement i 2014, men denne ble ikke fulgt. 
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Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter gjennomføres i Nesset kommune av revisjonen. Kommunestyret 
behandler rapportene og vedtar anbefalinger som administrasjonssjef får ansvar for å følge opp/ 
vurdere. Kontrollutvalget følger ennå opp administrasjonen i forhold til anbefalinger gitt i rapporter 
behandlet i 2013 og 2015 (Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune (2013) og 
Samhandlingsreformen i Nesset Kommune (2015)). Kontrollutvalget sendte høsten 2017 brev til 

kommunestyret med orientering om manglende fremdrift og effektuering av anbefalingene. 
 

3.2.4 Kommunesammenslåing  
I årsrapport 2017 rapporteres det kort om prosessen med nye Molde kommune. Det opplyses at det 
våren 2017 ble opprettet 21 arbeidsgrupper. Disse fikk i oppgave å kartlegge ulike forhold. Det 
opplyses videre at det er en krevende prosess når en samtidig skal drifte det eksisterende og gi 
tjenester til innbyggerne. Mye gjenstår og det listes opp oppgaver som det skal være fokus på i 2018. 
Herunder strategi for samordning av kommunenes planer. 
 
Ansatte i Nesset kommune deltar i de ulike arbeidsgruppene. Prosessen med 
kommunesammenslåingen ledes av Fellesnemnda i nye Molde kommune. Møteprotokoller legges 
fram som referatsaker for politiske utvalg og kommunestyret. 
 
Det er ansatt rådmann i Nye Molde kommune og lederstillinger er nå besatt.  
 
Det var opprettet en arbeidsgruppe for planstrategi som starter sitt arbeid i juni 2018. Gruppen skal 
gjennomføre delprosjekt med hovedmål om å utarbeide felles planstrategi for nye Molde kommune.  
Delprosjektet forutsettes ferdigstilt innen mars 2019. 
  

3.3 Revisjonens vurdering og anbefalinger  
Generelt 
Revisjonens undersøkelse viser at det er utarbeidet dokumenter og rutiner, og at det gjennomføres 
aktiviteter som bidrar til styring, ledelse og internkontroll i Nesset kommune. Dette er nærmere 
omtalt under problemstilling 1 om planlegging. 
 
Det er viktig at overordnede avklarende dokumenter er på plass. Nesset kommune har i 
kommuneplanen vedtatt seks hovedmål i tjenesteproduksjonen. I kommuneplanen og utkast til 
planstrategidokument omtales kommuneplansystemet. Det rapporteres i årsrapport i forhold til 
hovedmålene. 
 
Manglende oppfølging og rapportering 
Nesset kommune har ikke hatt en vedtatt planstrategi etter 2016. Kommunestyret skal minst én gang 
i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi (Plan og bygningsloven § 10-1). Kommunen skulle i henhold til dette ha vedtatt ny plan 
innen 31.12.2016. Manglende vedtatt planstrategi gjør det vanskelig å rapportere til kommunestyret 
på dette området. Forholdet er nærmere omtalt i kapittel 2. 
 
Nesset kommune har kommunestyrevedtak fra 2011 om at balansert målstyring skal innføres som 
system. Opprettet arbeidsgruppe har ikke startet sitt arbeid. Revisjonen er ikke kjent med at det er 
truffet vedtak om at en ikke skal arbeide for å ta i bruk balansert målstyring. Dette er et eksempel på 
viktighet av at vedtak følges opp med framdriftsplan. Dette vil også sikre en god forankring i 
organisasjonen. Innføring av balansert målstyring vil kunne sikre en bedre og mer formålstjenlig 
oppfølging og rapportering, forutsatt at en velger gode indikatorer.    
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I intervju og dokumentanalyse fremgår det at Nesset kommune noen ganger ikke utarbeider bestilte 
planer og plandokumenter fordi kommunen har manglende ressurser. Etter revisjonens vurdering er 
det særlig viktig i perioder med manglende ressurser at det utarbeides planstrategi og planer. Dette 
vil kunne sikre at tilgjengelige ressurser nyttes på de viktigste områdene. 
 
Rapportering på økonomi og måloppnåelse 
Revisjonens undersøkelse viser at rådmann har rutine på å innhente informasjon om den 
økonomiske tilstanden. Dette gjøres gjennom blant annet økonomirapporter annenhver måned. 
Rådmann vurderer informasjonen fra de økonomiske rapportene og tar stilling til om det er behov 
for å foreta justeringer.  
 
Enhetenes mål og tiltak, som utarbeides årlig basert på hovedmålene i kommuneplanen, blir fulgt 

opp av rådmannen gjennom oppfølgingsmøter med enhetslederne. Det går fram av budsjettnotatet 

at i forbindelse med utarbeidelse av årsrapport og tilbakemelding til kommunestyret skal 

enhetslederne svare på om de har nådd/ utført delmål og tiltak.   

Årsrapport 
I årsrapport redegjøres det på et overordnet nivå for gjennomførte tiltak. Dette gjøres i henhold til 
valgte fokusområder. Revisjonens undersøkelser viser at generelle fokusområder og felles tiltak i 
rapporteringer gir et større fokus på hva man har gjort, enn hva man har oppnådd.  
 
Hovedmål i tjenesteproduksjon har siden disse ble utarbeidet i 2009 ikke vært endret utover enkelte 
mindre korrigeringer. Iht dokumentet skal målene gjennomgås og oppdateres hvert fjerde år. 
Hovedmålene er blitt tatt opp til ny vurdering, men kommunen har valgt å fortsette med de samme 
hovedmålene. Fokusområder som ble tatt inn i økonomiplan i 2014 har i svært liten grad vært endret 
fram til 2018. Det er årlig rapportert i forhold til fokusområdene fra 2014.  
 
Revisjonens undersøkelser viser at mål- og styringsindikatorer med fordel kan klargjøres i 
handlingsprogram og rapporteringsdokumenter. Dette er en svakhet, som kommunen har erkjent, 
som vanskeliggjør vurdering av om mål er nådd. 
 
Revisjonens undersøkelser viser at kommunen har fastsatt rutiner for hvordan og når det skal 
rapporteres. I tillegg til standard rapporteringsområder som årsrapport og økonomi, gis det også 
rapportering på detaljert nivå i forhold til oppfølging av enkeltområder. Eksempel på dette er helse- 
og omsorgsplan. 
 
Kommunesammenslåing 
Revisjonen vurderer det slik at det er viktig at kommunen fortsetter med oppfølging av målene og 
rapporterer både på økonomi og måloppnåelse, selv om de skal inn i en kommunesammenslåing i 
januar 2020.  
 
Revisjonens anbefalinger 

 Nesset kommune bør vurdere om mål- og styringsindikatorer i handlingsprogram og 
rapporteringsdokumenter kan gjøres klarere  

 Nesset kommune bør vurdere om statusoversikt over kommunestyrevedtak skal utarbeides og 
være synlig på kommunens hjemmeside 

 Nesset kommune bør sikre at informasjon og avklaringer som tas i møter dokumenteres  
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4. Høring 
Rådmann har rett til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten jfr. 

revisjonsforskriften § 8. Et foreløpig utkast til rapport har vært forelagt Nesset kommune. Utkastet 

ble gjennomgått i faktasjekkmøte og høringsmøte og justert etter tilbakemeldinger. Justert rapport 

ble sendt på høring til rådmannen. Nesset kommune har i e-post datert 27. august 2018, informert 

om at rådmannens kommentarer og merknader er innarbeidet i rapporten og at rådmann har ingen 

kommentarer utover dette. 
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Drift og vedlikehold av uteareal i Nesset kommune (datert 10.5.2017) 
 
Referat fra alle ledermøter i 2017 og frem til og med juni 2018  
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