
 

 

 

 

 
 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 18.02.2016 

Tidspunkt: 14:00 – 18:00 

 

 

 

 

Drøftingssak: Intensjonsavtaler Sunndal-Nesset og Romsdalshalvøya 

Intensjonsavtale Sunndal-Nesset, 2. utkast pr. 08.02.2016, er lagt ut som eget dokument på iPaden. Den 
ligger også på hjemmesiden under fanen «Kommunereformen».  

 

Utkast til intensjonsavtale Romsdalshalvøya blir ettersendt.  

 

 

 

 

 

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

 

Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Rolf Jonas Hurlen Vivian Høsteng 

ordfører sekretær 
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 16/16 04.02.2016 

 
 
 
 

Oppstart av arbeidet med gjennomgang av hele 
kommuneorganisasjonen 
 

 
Rådmannens innstilling 

Til arbeidet med å gjennomgå hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016, for å redusere 
driften og for å få økonomiplanen i balanse, nedsetter formannskapet følgende arbeidsgruppe.  

 Formannskap utgjør arbeidsgruppen 

 HTV og HVO deltar gruppen 

 Rådmannen utpeker deltagere fra administrasjonen.   
 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble enighet om følgende:  
 
 Første møte i arbeidsgruppen blir 3. mars 2016. 
 
Dette ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Til arbeidet med å gjennomgå hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016, for å redusere 
driften og for å få økonomiplanen i balanse, nedsetter formannskapet følgende arbeidsgruppe.  

 Formannskap utgjør arbeidsgruppen 

 HTV og HVO deltar i gruppen 

 Rådmannen utpeker deltagere fra administrasjonen.   
 
Første møte i arbeidsgruppen blir 3. mars 2016. 
 
 
 

 

Saksopplysninger 

 

Arkiv: :151 

Arkivsaksnr: 2015/1077-105 

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby  



Det vises til budsjettvedtak i kommunestyret 17.12.15, sak 156/15: 
 

Det foretas en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å 

redusere driften og for å få økonomiplanen i balanse. For 2017 og videre i 

økonomiplanperioden anslås omstillingsbehovet å være på kr 7 mill. Reduksjonen fordeles 

foreløpig forholdsmessig på enhetene. 
 

Til hjelp under gjennomgangen av kommunens organisasjon og effektivitet, engasjeres 

ekstern kompetanse på området. Gruppa som skal gjennomgå kommuneorganisasjonen 

kommer med sin innstilling 1.juli 2016. 
 

 Formannskapet tar initiativ til å iverksette prosessen. 
 

 

Vurdering 

Det er noe uklart hva kommunestyre har ment når det i vedtaket er referert til «Gruppa som skal 
gjennomgå kommuneorganisasjonen». Rådmannen har valgt å forstå det slik at det er ønskelig 
med politisk ledelse av arbeidet i og med at det er formannskapet som skal ta initiativ til 
iverksettelse av prosessen. Rådmannen foreslår at det er formannskapet selv som utgjør 
arbeidsgruppen. Ut fra tanken om et tre-parts samarbeid er det naturlig at Hovedtillitsvalgte og 
Hovedverneombud er representert i arbeidsgruppen sammen med administrasjon.  
 
For å oppnå balanse i økonomiplanperioden må driften reduseres med minst 7 mill. kroner fra 
2017. Rådmannen mener at det i tillegg må finnes permanente tiltak som reduserer driften 
ytterligere med kr. 1,5 -2 mill. Dette tilsvarer årlige innsparinger som er lagt inn i 
økonomiplanperioden, men som ansees som lite forutsigbare innsparinger. (Redusert 
sykefravær, innsparinger pga vakante stillinger og redusert bruk av vikarer). 9 mill. kroner 
tilsvarer ca. 4,5 % av kommunens driftsbudsjett. Etter flere år med reduksjoner, ser ikke 
rådmannen at det er rom for å bruke” ostehøvelprinsippet” lengre ved at hver enhet finner 
reduksjonstiltak for 4,5 %. Rådmannen forstår det slik at kommunestyret ønsker en helhetlig 
gjennomgang av kommuneorganisasjonen og at både kvalitet og ressursbruk må vurderes.  
 
Vedtatte 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen (prinsipp for 
medbestemmelse) legges til grunn i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen. 
 
Rådmannen har startet arbeidet internt i organisasjonen ved at enhetene er bedt om å opprette 
arbeidsgrupper i alle enheter hvor tillitsvalgte og verneombud er deltakere i gruppene.  
 
Rådmannen har lagt opp følgende administrative prosess: 
 

1. Enhetsledere for skole, barnehage, NAV, helse og omsorg og teknisk har ansvar for å 
nedsette og lede arbeidsgrupper i enhetene. Enhetsleder for servicekontoret får ansvar 
med å sette sammen og lede en arbeidsgruppe som dekker områdene service, stab/støtte 
og kultur. Tillitsvalgte og verneombud skal være deltagere i arbeidsgruppa. 

 Mandat  

Arbeidsgruppene skal vurdere alle sider av tjenesteproduksjonen med fokus på 

effektivisering, forenkling, struktur, behov og innsparingspotensiala. Målet er 

gode nok tjenester til reduserte utgifter.  
 Hjelpemidler,  

i. KOSTRA –tall 
ii. Rapport Agenda Kaupang 

iii. Telemarksforskning, Kommunestruktur i Molde-regionen, Delrapport 3  



 Rapporterer til ressursgruppen v/rådmannen 

 Tidsfrister  
i. Første rapportering til ressursgruppa 1. mars 

ii. Ferdig rapport til ressursgruppen innen 18. mars (med forbehold om 
endring av dato etter formannskapets møte 04.02.16)  

 1. rapportering skal inneholde: 
i. Deltagere i arbeidsgruppene 

ii. Skisse over organisering av arbeidet og fremdriftsplan også med 
møteplan 

iii. Status i arbeidet, hva har arbeidsgruppa hatt fokus på? Potensielle 
områder? 

 
2. Ressursgruppe er rådmannens ledergruppe. Rådmannen med ressursgruppen er 

kontaktleddet til formannskapets arbeidsgruppe. 
 

  
Rådmannen foreslår følgende politiske arbeidsprosess.  
 

 Formannskap 04.02.16 – utpeker politisk arbeidsgruppe. Rådmannen anbefaler at 
HTV og HVO naturlig hører med i denne gruppen sammen med deltagere fra 
administrasjonen.   

 Arbeidsgruppen utarbeider mandat og fremdriftsplan  
 

Politisk behandling 

 Høring/ uttalelse HO, OK, TNM, Rådet, Adm. utvalg og HAMU i perioden 10.05 
– 24.05.   

 Formannskapet 9. juni 

 K-styret 23. juni. 
 

Økonomiske konsekvenser 

Det er av stor betydning at en kommer frem til driftsreduksjoner som vil gi balanse i 
økonomiplanperioden fra 2017. Slik rådmannen ser det er dette en forutsetning for at budsjett for 
2017 blir godkjent av fylkesmannen. 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune  

Rådmannen 

 
 
 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062 
 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkeshuset 

6404  Molde 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2015/296-5 Anne Grete Klokset, 71 23 11 12 04.12.2015 

Kommunal beredskapsplikt - plan for oppfølging av avvik. 

Viser til mottatt tilsynsrapport datert 26.10.15.  

 

Rapporten viser at tilsynet har avdekt et avvik. Fylkesmannen ber kommunen lage en plan for når og 

hvordan dette avviket skal følges opp.  

 

Avvik: 

Nesset kommune mangler en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. Sivilbeskyttelseslova § 14 og 

forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2.  

 

Kommunen har følgende plan for lukking av avviket: 

 I 2016 ta opp igjen og videreføre påbegynt arbeid med risiko- og sårbarhetsanalysen 

o Ny gjennomgang av de analyser av enkelthendelser og sammenhenger som alt er foretatt. 

Mål om å tegne et realistisk, kunnskapsbasert og helhetlig riskokobilde av kommunen.  

o Alle kommunale enheter vil bli involvert i prosessen med utarbeidelse av ROS-analysen.  

o Tilsynsrapport og plan for utarbeidelse av ROS-analyse vil bli tema på møte i kommunen 

sin kriseledelse i januar 2016.  

o Møte i beredskapsrådet april 2016 – tema ROS-analyse 

 Risiko- og sårbarhetsanalysen forankres i kommunestyre høsten 2016. ROS-analysen skal legges 

til grunn for kommunens sitt arbeid med sikkerhet og beredskap og i all kommunal planlegging.  

 Resultatene av analysen skal være lett tilgjengelig for kriseledelsen og kommunen sine ansatte. 

Integreres i kommunen sitt kvalitetssystem - Losen.    

 

Med hilsen 

 

Anne Grete Klokset 

assisterende rådmann 

 

Kopi til: 

Liv  Husby  6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

Ordføreren Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal 

 



Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal
Vår dato Vår ref.

17.12.2015 2015/97/FMMRATMO/350
Saksbehandlar, innvalstelefon Dykkar dato DwkarNeÉ

Rådgjevar Atle Morsund, 71  25  84  84

201 s/zne

Nesset kommune
Kråkholmvegen  2
6460  EIDSVÅG I ROMSDAL

 

Avslutning av tilsyn  med  kommunal beredskapsplikt

Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal førte  i 2015  tilsyn  med  Nesset kommune si oppfølging av den
kommunale beredskapsplikta. Tilsynsbesøk vart gjennomført  22.09.2015, og endeleg
tilsynsrapport vart sendt til kommunen  26.10.2015.

Under tilsynet vart det avdekt eitt avvik:
1. Nesset kommune manglar heilskaplege risiko- og sårbarheitsanalyse.

I  samband med oversending av tilsynsrapporten, vart kommunen beden om  å  utarbeide ein plan
for oppfølging (lukking) av avvika.

Plan for oppfølging av avvika framgår av kommunen sitt brev av  04.12.2015.  Planen føreset at
avviket skal lukkast i innan utgangen av  2016.

Etter fylkesmannen si vurdering er kommunen sin plan føremålstenleg, gjennomførbar og
avvika vil verte følgde opp i løpet av rimeleg tid.

Retningslinjene for fylkesmannen sitt tilsyn med kommunal beredskapsplikt legg elles ikkje opp
til at det skal førast eksplisitt kontroll med oppfølginga,

Fylkesmannen avsluttar derfor tilsynet med Nesset kommune med dette brevet.

Vi ber likevel om  å  bli orienterte dersom kommunen ikkje klarer  å  etterleve sin eigen
oppfølgingsplan.

Ved spørsmål om tilsynsrapporten eller oppfølginga, kan kommunen kontakte
seniorrådgj evar:

Stine Sætre, stine.saetre@fylkesmannen.no, 71258485  /  95224419.

Med helsing

Helge Mogstad  (e.f.) Stine  Sætre
Direktør Fylkesberedskapssj ef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Postadresse: Telefon: E-post: Web: Orgnr:
Postboks  2520  7l 25  84  00 fmmrpostmot1ak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/mr 974 764 067

6404 Molde



Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | Telefon: 03400/73 58 05 00 | Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | Internett: www.miljødirektoratet.no | Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo|
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Oppnevning av medlemmer til Dovrefjell nasjonalparkstyre
for perioden 2016 - 2019

Miljødirektoratet fikk ved brev av 20. oktober 2015 fra Miljøverndepartementet delegert myndighet 
etter naturmangfoldloven § 62 andre ledd tredje punktum til å bestemme at et særskilt oppnevnt 
organ er forvaltningsmyndighet for et område vernet med hjemmel i naturmangfoldloven kapittel V. 
Myndigheten gjelder i tillegg oppnevning av eventuelle nye styrer og reoppnevning av 
styremedlemmer til eksisterende styrer, samt godkjenning av forvaltningsknutepunkt.

Kommunene og fylkeskommunene har etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2015 innstilt nye 

representanter til nasjonalparkstyret. 

Utfra forslagene vi har mottatt utnevner vi herved følgene styre: 

For Sunndal kommune: medlem Ståle Refstie vara: Synnøve Helland

For Oppdal kommune: medlem Ingvill Dalseg vara: Ola Husa Risan

For Lesja kommune: medlem Marianne Skotte vara: Jan Erik Dalum

For Rauma kommune: medlem Magnhild Vik vara: Ole Kjell Talberg

For Dovre kommune: medlem Bengt Fasteraune vara: Inger Lise Vorkinn

For Folldal kommune: medlem Hilde Frankmo Tveråsen vara: Egil Eide

For Tynset kommune: medlem Christian Fr. Steendal vara: Merete Myhre Moen

For Nesset kommune: medlem Rolf Jonas Hurlen vara: Toril Melheim Strand

For Sør-Trøndelag fylkeskommune: medlem Ellen Haugen 

                                                                  Bergsrønning vara: Rune Krogh

For Møre og Romsdal fylkeskommune: medlem Sidsel Rykhus vara: Arild Johannes Iversen

For Oppland fylkeskommune: medlem Iver Erling Støen vara: Wenche Haug

                                                                                                                   Almestrand

For Hedmark fylkeskommune: medlem Bård Sødal Grasbekk vara: Gunn Randi Fjæstad

Ved oppnevningen er det tatt hensyn til bestemmelsene i Lov om likestilling mellom kjønnene.

Forvalter kaller inn til det første konstituerende møtet i nasjonalparkstyret. Møtet bør skje så snart 

som mulig. Styret velger da sin leder og nestleder.

Dovrefjell nasjonalparkstyre
Postboks 987
2626 LILLEHAMMER Trondheim, 26.01.2016

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/1058

Saksbehandler:
Bjørn Arne Næss
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Vi ber forvalter om å informere medlemmer og varamedlemmer.

Miljødirektoratet kan dersom det er ønske om det, bidra med opplæring for det nye styret.

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Olav Nord-Varhaug Bjørn Arne Næss

fung. avdelingsdirektør seniorrådgiver

Kopi til:

Sunndal kommune Postboks 94 6601 Sunndalsøra

Oppdal kommune 7340 Oppdal

Lesja kommune 2665 Lesja

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 Åndalsnes

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 Dovre

Folldal kommune 2580 Folldal

Tynset kommune 2500 TYNSET

Nesset kommune Kommunehuset 6460 Eidsvåg I Romsdal

Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 Trondheim

Møre og Romsdal fylkeskommune 6404 Molde

Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer

Hedmark fylkeskommune Fylkeshuset 2325 Hamar



Til aksjonærene i Samspleis AS.

Vedlagt følger referat fra eiermøte i Samspleis AS 02.11.15, samt informasjon om ansettelse av 
daglig ledelse i selskapet.

Mvh
For styret i Samspleis AS
Torbjørn Rødstøl
Styreleder
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REFERAT EIERMØTE 02.11.2015. 

 
Styret i Samspleis AS hadde kalt inn til eiermøte ved e- post datert 17.10. 2015. 

Møtet ble avholdt i Kristiansund rådhus kl 13.00. 

Møtet ble ledet av styreleder Torbjørn Rødstøl. 

Følgende aksjonærer var representert: Aure kommune 

      Averøy kommune  

      Eide kommune 

      Fræna kommune 

      Gjemnes kommune 

      Kristiansund kommune 

      Nesset kommune 

Smøla kommune 

Surnadal kommune 

Kristiansund og omegn vekst AS 

 

Det framkom ingen merknader til innkalling og organisering av møtet. 

Fra styret deltok alle med unntak av Ståle Refstie. 

Dessuten møtte: Revisor Sigmund Harneshaug og advokat Tore Skåltveit i deler av møtet. 

Representant fra Tidens Krav var til stede i den åpne delen av møtet. 

 

Strategisjef i Statens Vegvesen Kjetil Strand og seksjonsleder infrastruktur Per Ove Nydal fra 

fylkeskommunen var invitert, og holdt innlegg relatert til stamvegnettet og fylkesvegnettet i 

regionen. De kom med refleksjoner til Samspleis AS sin rolle i dette bildet. 

Etter dette ble eierne invitert til å komme med synspunkter ang. Samspleis As sin framtidige 

rolle. Det ble en god debatt, der styret ble oppfordret til å ta med seg de synspunkter som kom 

fram i møtet, og komme tilbake til eierne med et strateginotat.  

 

I den lukkede delen av møtet ble forholdet til tidligere daglig leder gjennomgått. 

Det ble også orientert om styrets tanker og strategi rundt ansettelse av ny daglig leder. 

 

Møtet slutt 16.30. 

 

Referenter: Sidsel Sæterøy og Torbjørn Rødstøl. 

 



Til aksjonærene i Samspleis AS. 

 

Styret i vil med dette informere om at vi nå har fått på plass ny daglig ledelse i 

Samspleis AS. Etter utlysing kom det inn 11 søknader til denne jobben. Flere av 

disse ble vurdert til å være godt kvalifisert. Styrets valg falt på Olav Ellevset, 

som har bak seg en lang karriere i samferdselssektoren både i inn og utland. 

Hans siste oppgave var som prosjektleder for fergefri E-39 i Statens Vegvesen. 

 

Styret har lagt vekt på at et selskap med en ansatt er svært sårbart, og har også 

knyttet til seg Kristiansund og Nordmøre Næringsforum der Monika Eeg er 

daglig leder. Hun har høyskoleutdanning innen økonomi og informasjonsledelse. 

I tillegg har Samspleis AS her tilgang på et team av fagpersoner på forskjellige 

fagområder. 

 

Undervegs i prosessen ble det arrangert et møte med aksjonærene, om styrets 

strategi i ansettelsessaken. Etter å ha fått aksept her videreførte styret 

ansettelsesprosessen. Samlet ressurs til daglig ledelse tilsvarer 60% stilling. 

 

 

Saken ang. det økonomiske mellomværende med tidligere daglig leder er ennå 

ikke avsluttet. Det er så langt kommet til enighet om betydelige beløp i 

Samspleis AS sin favør, men fortsatt jobbes det med en del uenighets punkt i 

saken. 

 

 

 

Verma 03.02.16. 

 

For styet i Samspleis AS 

Torbjørn Rødstøl 

Styreleder 
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 5/15 

Møtedato: 09.12.2015 

Tid: kl. 11.00 – kl. 15.50 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Sak nr: 31/15 – 40/15 

Møteleder: Ivar H. Trælvik, leder (Frp) 

Møtende medlemmer: Jostein Øverås, nestleder (Sp) 

Vigdis Fjøseid (Ap) 

Tor Steinar Lien (Ap) 

Marte Meisingset Evensen (H) 

Forfall: ingen 

Ikke møtt: ingen 

Møtende vara: ingen 

Fra sekretariatet: Åse Solveig Eriksen, rådgiver 

Fra revisjonen: Einar Andersen, forvaltningsrevisor 

Anny Sønderland, forvaltningsrevisor 

Av øvrige møtte: Liv F. Husby, rådmann (under sak 33/15 -37/15 og 39/15) 

Rolf Jonas Hurlen, ordfører (under sak 33/15 – 37/15 og 

39/15) 

 

I starten av møtet fikk nye utvalgsmedlemmer utdelt I-pad fra Nesset kommune. Innføring i 

bruken av denne ble gitt av enhetsleder Hildegunn Kvernberg Blø ved Servicekontoret i 

Nesset kommune.  

 

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det ble foretatt en kort presentasjonsrunde av de 

som var til stede. 

 

Det fremkom ingen merknader til sakliste. 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

PS 31/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.  SEPTEMBER 2015 

PS 32/15 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 33/15 NESSET KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 

PS 34/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I 

NESSET KOMMUNE» 

PS 35/15 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «VEDLIKEHOLD AV 

KOMMUNALE BYGG I NESSET KOMMUNE» 
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PS 36/15 UTARBEIDELSE AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 – 2019. 

BESTILLING 

PS 37/15 UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 – 2019. BESTILLING 

PS 38/15 NKRF’s KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I 2016. DELTAKELSE 

PS 39/15 OPPFØLGINGSLISTE  

PS 40/15 EVENTUELT 

 

 

 

PS 31/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30. SEPTEMBER 2015 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 30. september 2015 godkjennes. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretær orienterte og redegjorde for sak 25/15 Forslag til budsjett for 2016 for kontroll og 

tilsyn. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

 

PS 32/15 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 
Referatsaker: 

 
RS 17/15 Valg av kontrollutvalg i Nesset kommune for perioden 2015 – 2019 – melding om 

vedtak i Nesset kommunestyre 22.10.2015, k-sak 79/15 

 

RS 18/15 Kontrollutvalgets rapport om utvalgets virksomhet i valgperioden 2012 – 2015 -  

 saksprotokoll Nesset kommunestyre 22.10.2015, sak 87/15  

  

RS 19/15 Valg av medlem til kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal - saksprotokoll 

Nesset kommunestyre 19.11.2015, sak 125/15  

 

RS 20/15 Sammenslåingsprosjekt – Møre og Romsdal Revisjon IKS – referat fra møte i 

styringsgruppa 11.11.2015 
 

 Sekretær og forvaltningsrevisorene Anny Sønderland og Einar Andersen 

orienterte om status i arbeidet med dannelsen av et nytt revisjonsselskap i Møre 

og Romsdal.   
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Orienteringssaker: 

 

OS 11/15 Opplæring / orientering til nye kontrollutvalgsmedlemmer - Informasjon og 

opplæring v/ kontrollutvalgssekretariatet 

  Det ble gitt følgende opplæring / orientering til det nye kontrollutvalget: 

 Undertegnelse av taushetserklæring 

 Praktiske opplysninger vedr. møteplan, møteinnkalling, møteavvikling 

og møteprotokoll 

 Regler for åpne møter og lukking av møter 

 Forvaltningslovens habilitetsregler 

 Reglement for kontrollutvalget i Nesset 

 Kontrollutvalgets virksomhetsrapport for 2011 – 2015 

 Kontrollutvalgets fokusområder 

 «Kontrollvettreglene» 
 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

 

PS 33/15 NESSET KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar økonomirapport pr. 31.08.2015, sammen med rådmannens muntlige 

redegjørelse til orientering.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Rådmann Liv F. Husby orienterte om den økonomiske situasjonen for kommunen og 

prognosene for årets resultat og redegjorde for de innsparingstiltak som er iverksatt. Videre 

redegjorde rådmannen for prognosene for svikt i kommunens inntekter knyttet til salg av 

konsesjonskraft, utbytte og eiendomsskatt.   

 

Rådmann svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

 

PS 34/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I 

NESSET KOMMUNE» 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i 

Nesset kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram 

i rapportens avsnitt 1 under Samlede vurderinger og anbefalinger. 

 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1 blir 

fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 
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3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Forvaltningsrevisor Anny Sønderland orienterte om arbeidet med rapporten og redegjorde for 

bakgrunnen for revisjonens anbefalinger med fokus på områder med forbedringspotensialer.   

 

Rådmann Liv F. Husby skisserte de utfordringer kommunen har og redegjorde for avtalen 

med Molde kommune om kjøp av plass for øyeblikkelig hjelp på Kirkebakken omsorgssenter.  

 

Forvaltningsrevisor og rådmann svarte på spørsmål fra utvalget. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

 

PS 35/15 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «VEDLIKEHOLD 

AV KOMMUNALE BYGG I NESSET KOMMUNE» 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjons-

prosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune», datert 30. september 

2015, herunder revisjonens vurdering av kommunens oppfølging, til etterretning. 

 

Kontrollutvalget vil be revisjonen om å foreta en ny oppfølging av kommunens videre arbeid 

med revisjonens anbefalinger og rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2016. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Forvaltningsrevisor Einar Andersen ga en kort orientering om oppfølgingen av forvaltnings-

revisjonsrapporten og redegjorde for de tiltak som kommunen har iverksatt på bakgrunn av 

revisjonens anbefalinger.  

 

Rådmann Liv F. Husby redegjorde for det arbeidet som er i gang med å lage en plan for 

vedlikehold av kommunale bygg og ga uttrykk for at de ser positivt på den rettledningen 

kommunen får gjennom en forvaltningsrevisjon.   

 

Da det gjensto en del arbeid for å komme i mål med anbefalingene i rapporten, ønsket 

kontrollutvalget en ny oppfølging i løpet av høsten 2016. Særutskrift av saken m/ vedlegg skal 

oversendes til kommunestyret som en orienteringssak. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

 

PS 36/15 UTARBEIDELSE AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 – 2019. 

BESTILLING 

 

Kontrollutvalgets vedtak 
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1. Kontrollutvalget bestiller utkast til Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. Planen 

skal basere seg på en overordnet analyse. 

 

2. Plandokumentet bestilles utført av Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretær orienterte om saksgangen ved bestilling og utarbeidelse av plan for forvaltnings-

revisjon og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 

  

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

 

PS 36/15 UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 – 2019. 

BESTILLING 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

1. Kontrollutvalget bestiller utkast til Plan for selskapskontroll 2016 – 2019. Planen skal 

basere seg på en overordnet analyse. 

 

2. Plandokumentet bestilles utført av Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretær orienterte om selskapskontroll. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

 

PS 38/15 NKRF’s KONTROLLUTVALGSKONFERANSE I 2016. DELTAKELSE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Leder Ivar H. Trælvik og nestleder Jostein Øverås deltar på NKRF’s kontrollutvalgs-

konferanse på Gardermoen 3. og 4. februar 2016. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (5 voterende) 

 

Sekretariatets forslag 

 

……..deltar på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 3. og 4. februar 2016. 
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PS 39/15 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: 

 
Naustområde i Høvik Nesset kommune - manglende oppfølging av vedtak i Nesset 

formannskap og kommunestyre 

Kontrollutvalget mottok kopi av et brev til Nesset kommune, datert 6. juli 2012 fra 

grunneiere/nausteiere i Høvik. Rådmann redegjorde i møte 24.09.2012 for det som var skjedd i 

saken. Nausteierne som har klaget på manglende oppfølging fra kommunen sin side skulle få 

skriftlig svar fra Nesset kommune. Saken ble tatt opp igjen i møte 09.12.13 da kontrollutvalget 

igjen var blitt kontaktet av nausteierne fordi forholdene i Høvik naustområde fremdeles ikke 

var tilfredsstillende. Kontrollutvalget har fulgt opp og vært løpende orientert fra rådmann i 

2014 og 2015. Kommunen har skrevet flere brev, siste gang brev datert 29.09.2015 med nytt 

pålegg om tvangsmulkt med frist til 01.11.2015 til å etterkomme pålegget.  
 

09.12.15: Rådmann orienterte. Kommunen har ikke fått svar på brev av 29.09.2015 

med nytt pålegg om tvangsmulkt med frist til 01.11.2015 til å etterkomme kravet. 

Kommunen har sendt ut første krav om tvangsmulkt med betalingsfrist 15.12.2015. 

Kontrollutvalget stilte spørsmål til gyldigheten av kommunestyrets vedtak med pålegg 

om opprydning av området og ba rådmann undersøke dette til neste møte.  

Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre og vil ha en ny orientering i sitt første 

møte i 2016.   

 
Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikeholde av kommunale bygg i 

Nesset kommune» - ny sak 

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte 09.12.2013 i sak 13/13 i sak PS 29/13. 

Saken ble oversendt til kommunestyret som behandlet den i møte 06.02.2014 i k-sak 11/2014. 

Oppfølging av rapporten har vært gjennomført høsten 2015 og oppfølgingssaken ble lagt fram 

for kontrollutvalget i møte 09.12.2015 i sak PS 35/15. Da det gjenstår en del arbeid for å 

komme i mål med anbefalingene i rapporten, ønsker kontrollutvalget en ny oppfølging av 

kommunens arbeid. 

 

09.12.15: Kontrollutvalget ber revisjonen om å foreta en ny oppfølging av kommunens 

videre arbeid med revisjonens anbefalinger og rapportere tilbake til kontrollutvalget i 

løpet av høsten 2016. 
 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretær orienterte. I dette møtet var det lagt opp til orientering fra administrasjonen om 

status i følgende sak: 

 

 Naustområdet i Høvik Nesset kommune  

 

Rådmann Liv F. Husby redegjorde for status i ovennevnte sak. 

  

Det ble foreslått en ny sak til oppfølgingslisten: 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikeholde av kommunale 

bygg i Nesset kommune» 
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Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets 

medlemmer. (5 voterende) 

 

 

PS 40/15 EVENTUELT 

 

Fastsettelse av dato for kontrollutvalgets første møte i 2016 
Kontrollutvalgets møteplan for et helt år fastsettes normalt av utvalget i deres første møte i 

nytt år. Det er formålstjenlig at kontrollutvalgets første møte i nytt år avtales i det siste møtet i 

inneværende år. Sekretariatet hadde foreslått tirsdag 1. mars som utvalgets første møte i 2016.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

Da denne dato ikke passet for alle utvalgsmedlemmene, ble det enighet om at dato for første 

møte i 2016 skal være mandag 29. februar. 

 

 

 

 

  
 
     

Ivar H. Trælvik  Jostein Øverås  Vigdis Fjøseid 

leder  nestleder   

 

 

    

Tor Steinar Lien 

 

 

 

   Marte M. Evensen 

Åse Solveig Eriksen     

sekretær     

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 14/16 18.02.2016 

 
 
 
 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold kommunale 
bygg. 
 
 

Vedlegg 

1 Oversending av sak til orientering til kommunestyret - Sak PS 35/15 - oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsrapport "Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune." 

2 15-11-25 Nesset - kontrollutvalget - oppfølging prosjekt 2013 om kommunale bygg 

3 Tilbakemelding på Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger for vedlikehold av 
kommunale bygg datert 27.11.2013 

 

 
Kontrollutvalgets innstilling 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om oppfølging av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune», datert 30. 
september 2015, herunder revisjonens vurdering av kommunens oppfølging, til etterretning. 

Kontrollutvalget vil be revisjonen om å foreta en ny oppfølging av kommunens videre arbeid 
med revisjonens anbefalinger og rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2016. 

 

Saksopplysninger 

I henhold til kommunelovens § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og 
tilsynsansvar med den kommunale forvaltning. 

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av 

kommunestyret, jfr. kommunelovens § 77 nr. 1. 

Kontrollutvalget behandlet oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten for vedlikehold av 
kommunale bygg i Nesset kommune i sitt møte 09.12.2015. 

Det er kontrollutvalget som legger frem saker direkte til kommunestyret. Vedlagt følger derfor 

kontrollutvalgets saksframstilling med innstilling til kommunestyret, med tilhørende vedlegg. 

 

 

 

Arkiv: :030 

Arkivsaksnr: 2013/749-18 

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby  



  

NESSET KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2015-1543/05 

216 

Åse S. Eriksen  

02.12.2015 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 35/15 Kontrollutvalget 09.12.2015 

 

 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «VEDLIKEHOLD 

AV KOMMUNALE BYGG I NESSET KOMMUNE»   
 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjons-

prosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune», datert 30. september 

2015, herunder revisjonens vurdering av kommunens oppfølging, til etterretning. 

 

Kontrollutvalget vil be revisjonen om å foreta en ny oppfølging av kommunens videre arbeid 

med revisjonens anbefalinger og rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2016. 

 

Kontrollutvalgets behandling – 09.12.2015 

 

Forvaltningsrevisor Einar Andersen ga en kort orientering om oppfølgingen av forvaltnings-

revisjonsrapporten og redegjorde for de tiltak som kommunen har iverksatt på bakgrunn av 

revisjonens anbefalinger.  

 

Rådmann Liv F. Husby redegjorde for det arbeidet som er i gang med å lage en plan for 

vedlikehold av kommunale bygg og ga uttrykk for at de ser positivt på den rettledningen 

kommunen får gjennom en forvaltningsrevisjon.   

 

Da det gjensto en del arbeid for å komme i mål med anbefalingene i rapporten, ønsket 

kontrollutvalget en ny oppfølging i løpet av høsten 2016. Særutskrift av saken m/ vedlegg 

skal oversendes til kommunestyret som en orienteringssak. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjons-

prosjektet «Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune», datert 30. september 

2015, herunder revisjonens vurdering av kommunens oppfølging, til etterretning. 

 

Kontrollutvalget vil be revisjonen om å foreta en ny oppfølging av kommunens videre arbeid 

med revisjonens anbefalinger og rapportere tilbake til kontrollutvalget i løpet av høsten 2016. 

 

Saksopplysninger 

 



Kontrollutvalget i Nesset vedtok i sitt møte 03.05.2012 i sak 15/12 å bestille en 

forvaltningsrevisjon som gjaldt vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune.  

 

Rapporten forelå i november 2013. Den ble behandlet av kontrollutvalget i møte 9. desember 

2013, sak PS 29/13 og av kommunestyret 6. februar 2014 i k-sak 11/2014. 

 

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

kontrollutvalgsforskriften kapittel 5.  

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til gjennomførte 

forvaltningsrevisjoner følges opp. Ved å legge vekt på mulighetene for forbedring og 

utvikling i oppfølgingen, kan dette bidra til en bedre kvalitet på tjenesten. 

 

Vedlagt følger: 

 Brev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal til kontrollutvalget i Nesset 

kommune, datert 25.11.2015, vedlagt brev av 12.01.2015 

 Brev fra Nesset kommune, datert 30.09.2015 til Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og 

Romsdal 

 

 

VURDERING 

 

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å få kartlagt hvordan Nesset kommune 

arbeider for å sikre forvaltningen av sine bygg og gjennom dette bevare verdier.    

 

Grunnlaget for rapporten er undersøkelser av følgende problemstillinger:  

1. Foreligger det overordnet mål for vedlikehold av kommunal bygningsmasse? 

2. Har kommunen oversikt over tilstand til bygg / vedlikeholdsbehov? 

3. Er det utarbeidet planer for vedlikehold av bygninger? 

4. Hvordan er de økonomiske betingelsene for vedlikehold av bygninger i Nesset 

kommune? 

 

Rapporten behandlet mange tema, men for å avgrense undersøkelsen noe valgte revisjonen å 

ikke vurdere den faktiske tilstanden på bygningsmassen og vann- og avløpsnett.  

 

Forvaltning 

Hovedformålet for Nesset kommune er god utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et 

godt vedlikehold. Det var ønske og vilje fra kommunen sin side å få på plass systemer for at 

gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet kunne skje på en mer styrt og strukturert måte. 

Revisjonen fant at Nesset kommune manglet et funksjonelt planverk for eiendomsforvaltning 

og vedlikehold av kommunale bygg. Vedlikehold skjedde ofte når det oppsto akutte ting og 

når ting ble ødelagt.  

Revisjonen anbefalte at Nesset kommune burde videreføre arbeidet med politisk 

forankring, kommunikasjon og felles forståelse av vedlikeholdsbehov og 

vedlikeholdsarbeid. 
 

Vedlikeholdsplaner 

Kommunen hadde satt i gang arbeid for å få på plass vedlikeholdsplaner for det enkelte bygg. 

Kommunen hadde gått til anskaffelse av dataverktøyet FAMAK (forvaltning – drift- 

vedlikeholds program) som skulle sikre at vedlikeholdsoppgaver ble utført. Kommunens 

vaktmestre skulle få tilgang til systemet og det ville bli stilt krav om at systemet skal brukes.  

Revisjonen anbefalte at kommunen burde arbeide videre med dataverktøyet FAMAK 

for å få bedre registrering av og oversikt over vedlikeholdsbehovene, og dermed få et 

bedre grunnlag for å utarbeide planer og vedta prioriteringer.  



Kommunen planla å utarbeide hovedplan for kommunale bygg i 2014 som skulle gi oversikt 

over alle kommunale bygg, status og behov for vedlikehold. En slik plan ville være et 

grunnlagsdokument for budsjettvurderinger. Når vedlikeholdsplan var utarbeidet ville 

kommunen ha en oversikt over hva som skulle prioriteres. Dersom det ikke ble avsatt 

budsjettmidler til vedlikehold, ville dette føre til nedprioritering av vedlikeholdsarbeidet.  

Revisjonen anbefalte at kommunen burde arbeide videre med å utarbeide vedlikeholds-

planer for kommunens bygningsmasse og for det enkelte bygg.  

 

Videre anbefalte revisjonen at kommunen vurderte om midlene som benyttes til 

vedlikehold var tilstrekkelig til å opprettholde tilstanden i bygningsmassen på ønsket 

nivå        
 

I årsrapporter og budsjettdokument har det vært pekt på at kommunen ser det som ønskelig at 

vaktmesterne i større grad kunne nyttes til vedlikeholdsoppgaver. På den måten ville en få en 

bedre og fleksibel utnyttelse av ressursene kommunen hadde til rådighet gjennom tilknytning 

av vaktmesterressursene til en felles base på kommunehuset.  

Revisjonen anbefalte derfor at Nesset kommune burde intensivere arbeidet med å 

avklare hvordan vaktmestrene kunne nyttes til vedlikeholdsoppgaver. Det var viktig at 

kommunen sikret en mer styrt og fleksibel bruk av ressursen.  
 

Avhending av bygg 

Nesset kommune eide mer bygningsmasse pr. innbygger enn sammenlignbare kommuner. 

Revisjonen så det som viktig at kommunen gikk igjennom sin eiendomsportefølje og at bygg 

som ikke skulle brukes ble vurdert avhendet. I det pågående arbeidet med vedlikeholdsplan, 

ville kommunen kunne få oversikt over kvalitet og vedlikeholdskostnader for det enkelte 

bygg.  

Revisjonen anbefalte at Nesset kommune burde avklare sine behov for bygningsareal, og 

gjennom dette kartlegge om det er bygg som kan avhendes. 

 

Vedlikehold av egne VA-installasjoner 

Plan- og bygningsloven regulerer kommunens vedlikeholdsplikt for egne VA-installasjoner. 

Nesset kommune leverer vann i henhold til drikkevannsforskriftene. I kommunen er det fem 

kommunale vannverk. Vannkvaliteten ble fulgt opp fortløpende i henhold til godkjent 

prøvetakingsplan.  

Revisjonen anbefalte at Nesset kommune burde utarbeide og vedta hovedplan for vann, 

og rullere og oppdatere denne jevnlig.  

 

Vedlikehold av avløpsanlegg 

I Nesset var litt over halvparten av befolkningen tilknyttet den kommunale avløpstjenesten.   

Kommunen hadde ikke avløpsplan, men det var planlagt at det skulle utarbeides hovedplan 

for avløp. Når hovedplan for vann er utarbeidet, vil arbeidet med en forpliktende plan for 

avløp starte. Det var antatt at dette vil skje i 2014.   

Revisjonen anbefalte derfor at kommunen burde utarbeide og vedta hovedplan for 

avløp, og rullere og oppdatere denne jevnlig. 
 

Oppfølging 

I brev av 30.09.2015 redegjør avdelingsleder for kommunale eiendommer i Nesset kommune 

for de tiltak som er iverksatt på bakgrunn av revisjonens anbefalinger. Etter dette har 

revisjonen gjort en samlet vurdering av tjenestens oppfølging i brev av 25.11.2015 til 

kontrollutvalget.  

 

Anbefaling nr. 1: Nesset kommune bør videreføre arbeidet med politisk forankring, 

kommunikasjon og felles forståelse av vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsarbeid. I sin 

redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten, viser Nesset kommune til at de 



har fulgt opp dette ved at vedlikeholdsbehov for kommende år meldes inn i forbindelse med 

det årlige budsjettarbeidet i kommunen. Samtidig som dette også legges inn som kommende 

vedlikeholdsbehov i økonomiplanperioden. Avdelingsleder anbefaler administrasjonen om å 

arbeide videre med å kommunisere til politisk hold på en god måte hvordan den daglige 

driftssiden arter seg selv om rehabilitering er gjennomført. Kostnader til årlig service av og 

oppgraderinger ved tekniske anlegg har økt betydelig i forhold til budsjettert post. Kortere 

levetid for tekniske anlegg har resultert i tidvis uplanlagte og dyre reparasjoner som må 

belastes driftsbudsjettet for å opprettholde sin funksjon. Revisjonen ser det som positivt at 

vedlikeholdsbehov vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet. 

 

Anbefaling nr. 2: Revisjonen anbefaler at kommunen bør arbeide videre med 

dataverktøyet FAMAK for å få bedre registrering av og oversikt over 

vedlikeholdsbehovene, og dermed få et bedre grunnlag for å utarbeide planer og vedta 

prioriteringer. Nesset kommune vurderer å si opp dette dataverktøyet. Kommunen ønsker i 

stedet å benytte kommunens offisielle arkiv- og saksbehandlingssystem ePhorte til denne type 

informasjon og dokumentasjon, da de ser dette som mest formålstjenlig og effektivt. 

Oppbygging av bygningssystem i ePhorte vil fortsette samtidig som det er i daglig bruk. 

Kommunen har også innført Kvalitetslosen, som er et elektronisk kvalitetssikringsprogram, 

hvor alle typer avvik kan meldes inn via en og samme plattform. Revisjonen ser det som 

positivt at kommunen har valgt å benytte etablerte system, forutsatt at dette ivaretar 

kommunens behov. 

 

Anbefaling nr. 3: Nesset kommunen bør arbeide videre med å utarbeide vedlikeholds-

planer for kommunens bygningsmasse og for det enkelte bygg er fulgt opp ved at det i 

2014 er utarbeidet en vedlikeholdsplan som viser fordelte oppgaver gjennom året. Planen skal 

revideres i første kvartal i 2016. Kommunen ser nytten av langsiktige individuelle 

vedlikeholdsplaner, men de har ikke klart å starte med dette arbeidet ennå. I 2016 vil de 

arbeide med å fullføre organisering av byggenes dokumentasjon og etablere årlige 

individuelle tilsyn med rapport.   

 

Anbefaling nr. 4: Nesset kommune bør vurderer om midlene som benyttes til 

vedlikehold er tilstrekkelig til å opprettholde tilstanden i bygningsmassen på ønsket 

nivå. Nesset kommune sier i sitt oppfølgingsbrev at kostnadene til service og vedlikehold har 

økt betydelig. Kostander skal belastes det området der det er benyttet. Dette har ikke vært 

praktisert fullt ut tidligere, men er nå blitt endret. De vil arbeide for å synliggjøre de faktiske 

kostnadene forvaltning av eiendomsmassen medfører. Kommunen har ikke en klar plan på 

hvordan dette skal gjøres, men har fokus på at lovverk og forskrifter ikke skal forsømmes med 

overlegg. Revisjonen ser det som positivt at kommunen gjør sine vurderinger og prioriteringer 

i forbindelse med budsjett. 

 

Anbefaling nr. 5: Nesset kommune bør intensivere arbeidet med å avklare hvordan 

vaktmestrene kan nyttes til vedlikeholdsoppgaver. Kommunen bør vurdere en mer styrt 

og fleksibel bruk av ressursen. Nesset kommune er ikke kommet i mål med organisering av 

vaktmesterstyrken. Flere årsaker, bl.a. ulik oppfatning av riktig ressursbruk, har medført at 

arbeidet har stagnert. Derimot er alle renholderne i kommunen samlet i enhet for Teknisk, 

samfunn og utvikling (TSU), avd. Kommunal eiendommer. Målet er at alle renholderne skal 

ha samme ramme for arbeidsmiljø, arbeidstid og arbeidsinnhold fra 1. januar 2016. Arbeidet 

med å strukturere vaktmesterstyrken vil bli intensivert etter at arbeidet med renholderne er 

fullført og satser på at dette arbeidet kan bli gjennomført i andre halvår 2016.         

 

Anbefaling nr. 6: Nesset kommune bør avklare sine behov for bygningsareal, og 

gjennom dette kartlegge om det er bygg som kan avhendes. Det står i dag 2 kommunale 

eiendommer som ikke benyttes til kommunal tjenesteproduksjon. Det er planlagt å reetablere 



en arbeidsgruppe som skal vurdere bruken av kommunale bygg og eiendommer i første 

kvartal 2016.  

 

Videre fremgår det av oppfølgingsbrevet fra kommunen at anbefaling nr. 7: Nesset 

kommune bør utarbeide og vedta hovedplan for vann, og rullere og oppdatere denne 

jevnlig er fulgt ved at det er nedsatt en arbeidsgruppe som har jobbet med planer og tiltak for 

alle vannverkene i Nesset kommune med tilhørende ledningsnett. En tilsynsrapport fra 

Mattilsynet avdekket behov for at kommunen må utarbeide en plan med tidsramme for å 

oppnå tilfredsstillende hygieniske barrierer. Det er vedtatt på politisk nivå at det skal etableres 

et nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk hvor tiltak skal utføres i 2015 og 2016. Denne 

prioriteringen har gått ut over ferdigstillelse av hovedplan for vann.  

Når det gjelder anbefaling nr. 8 om at Nesset kommune bør utarbeide og vedta hovedplan 

for avløp, og rullere og oppdatere denne jevnlig, er arbeidet med hovedplan for avløp ikke 

påbegynt. Nesset kommune forklarer i sitt brev av 30.09.2015 at de har en relativt liten 

administrasjon som arbeider innenfor VARFS området som grunnet knappet på ressurser må 

avvente arbeidet med hovedplan for avløp til hovedplan for vann er ferdigstilt.  

  

Kommunerevisjonen har i sitt brev til kontrollutvalget i Nesset gjort en vurdering av de tiltak 

som Nesset kommune har iverksatt og konkluderer med at de har registrert at det er 

utfordringer knyttet til personalsituasjonen i TSU. Kommunerevisjonen anbefaler kontroll-

utvalget å innhente oppdatert informasjon om dette i 2016. 

 

Etter sekretærens vurdering har ikke Nesset kommune kommet helt i mål med å følge opp 

revisjonens anbefalinger og registrerer at det gjenstår noe arbeid knyttet til alle åtte 

anbefalingene i rapporten. Kontrollutvalget bør derfor foreta en ny oppfølging av rapporten 

om et år. Sekretæren vil anbefale kontrollutvalget om å be revisjonen om å foreta en ny 

oppfølging av kommunens videre arbeid med anbefalingene og rapportere tilbake til 

kontrollutvalget i løpet av høsten 2016. 

 

 

 

 

 

Åse Solveig Eriksen  

rådgiver  
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Kontrollutvalget i Nesset kommune 

v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

Rådhusplassen 1 

6413 Molde 

 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 

 Einar Andersen  R11 Molde, 25.11.2015 

 

Oppfølging av anbefalinger gitt i forvaltningsrevisjonsrapport om 

vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune  
 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal viser til forvaltningsrevisjonsprosjekt om 

vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune, som ble gjennomført høsten 2013.  

 

Kommunestyret i Nesset kommune vedtok i møte 6.2.2014 i sak 11/2014 følgende: 

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale 

bygg i Nesset kommune» til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer 

fram i rapportens avsnitt 8 under Samlede vurderinger og anbefalinger. 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 8 blir 

fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12-18 mnd. 

 

Kommunerevisjonen ba i brev av 12.1.2015 om status for oppfølging av rapporten i samsvar 

med kommunestyrets vedtak. Svarfrist var opprinnelig satt til 12.2.2015, men ble flere ganger 

utsatt på grunn av personalsituasjonen i Enhet for teknisk, samfunn og utvikling (TSU). 

Kommunerevisjonen mottok tilbakemelding i brev datert 30.9.2015.  

 

I forvaltningsrevisjonsrapporten som er datert 8.11.2013 ble det gitt åtte anbefalinger. Nesset 

kommune har i brev av 30.9.2015 gitt en kort statusrapport, og knytter kommentarer til hver 

av de åtte anbefalingene.  

 

Oppfølging av anbefalinger gitt av kommunestyret, status per 30.9.2015  
Tilbakemeldingen fra Nesset kommune til de åtte anbefalingene gjengis under. 

Kommunerevisjonen knytter sine vurderinger til hvert punkt.  
 

Anbefaling 1: Nesset kommune bør videreføre arbeidet med politisk forankring, 

kommunikasjon og felles forståelse av vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsarbeid. 

 

Status – tilbakemelding fra Nesset kommune i brev av 30.9.2015 

De siste 10 årene har det vært stor politisk vilje til å oppgradere og renovere den kommunale 

bygningsmassen. Lånefinansieringer i størrelsesorden 0,1mill til flere titalls millioner kroner 

er gitt i bevilgninger til dette formålet. Reglementet for investering ligger til grunn og et 
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vedlikeholdsbehov som eksempelvis alder eller tilstand er utløsende for bevilgning til et 

oppgradering-/renoveringsprosjekt. Vedlikeholdsbehov kommende år meldes via det årlige 

budsjettarbeidet i september/oktober samtidig som det legges inn kommende 

vedlikeholdsbehov innenfor økonomiplanperioden.  

 

Administrasjonen bør likevel arbeide videre med å finne en god kommunikasjonsform for å 

informere politisk hold om hvordan den daglige driftssiden arter seg selv om rehabiliteringer 

er gjennomført. Eksempelvis har kostnaden til årlige servicer av og oppgraderinger ved 

tekniske anlegg økt med nærmere 200 % i forhold til budsjettert post viser tertialrapport 

2015. Levetiden til tekniske anlegg som ventilasjon, oppvarming og belysning har mindre enn 

halvparten av levetiden til bygningsanlegg. Dermed resulterer det i tidvis uplanlagte og dyre 

reparasjoner som må belastes driftsbudsjettet, for å opprettholde funksjon. Drift av moderne 

bygningsmasse er av høy teknisk karakter som krever utdannet personell.  

 

Bunnlinjen er at det på ingen måte er mulig å redusere driftsbudsjettet for å opprettholde et 

godt vedlikehold av kommunale bygg selv om byggene rehabilitert.          

 

Kommunerevisjonens vurdering 

Kommunikasjon og felles forståelse av vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsarbeid er et 

kontinuerlig arbeid. Kommunerevisjonen registrerer at administrasjonen har fokus på å 

arbeide videre med å finne en god kommunikasjonsform for å informere politisk nivå. Det er 

positivt at vedlikeholdsbehov vurderes i forbindelse med budsjettarbeid. Kommunerevisjonen 

har ingen merknader til mottatt informasjon.  

 

Anbefaling 2: Nesset kommune bør arbeide videre med dataverktøyet; forvaltning - drift -

vedlikeholdsprogram, for å få bedre registrering av og oversikt over 

vedlikeholdsbehovene, og dermed få et bedre grunnlag for å utarbeide planer 

og vedta prioriteringer.  

 

Status – tilbakemelding fra Nesset kommune i brev av 30.9.2015 

Nesset kommune inngikk i 2012/2013 anskaffelse av programlisens til dataverktøy for FDVU.  

Dette er et eksternt program som vi periodevis har prøvd ut som vårt dataverktøy for 

registrering og kartlegging av vedlikeholdsbehov, men dette er et verktøy som vi nå kommer 

til å si opp. I 2015 har vi rettet vårt fokus mot å bygge opp, strukturere og «mate» kommunens 

offisielle arkiv- og saksbehandlingssystem med denne type informasjon og dokumentasjon, 

ePhorte. Dette er fordi vi ser at det er mest formålstjenlig og mest effektivt. Vi benytter 

kommunens offisielle kanaler for kommunikasjon og utveksling av dokumentasjon. Vi benytter 

samme plattform som for alle andre typer saksbehandling som også medfører at 

bygningsbrukere samtidig holdes orientert om saksgang med f.eks. branntilsyn. Kommunen 

har også innført Kvalitetslosen for alle i kommunen slik at alle typer avvik meldes via en og 

samme plattform også her.  

 

Arbeidet med oppbygging av bygningssystem i ePhorte vil holde frem samtidig som det er i 

daglig bruk. Vi er godt fornøyd med at et av kommunens all-over program dekker våre behov 

da det er krevende å betjene og følge opp mange forskjellige dataverktøy. 

 

Kommunerevisjonens vurdering 



Kommunerevisjonsdistrikt 2 

Møre og Romsdal 

Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

3 (6) - 3 - - 3 - - 3 - Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal, 

Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna 

 

 

 

Kommunerevisjonen registrerer at administrasjonen har arbeidet med implementering av 

dataverktøy, og basert på erfaringer har valgt annen løsning. Forutsatt at dette ivaretar 

kommunens behov er det positivt at kommunen velger å nytte etablerte system.  

 

Anbefaling 3: Nesset kommune bør arbeide videre med å utarbeide vedlikeholdsplaner for 

kommunens bygningsmasse og for det enkelte bygg.  

 

Status – tilbakemelding fra Nesset kommune i brev av 30.9.2015 

I 2014 ble det utarbeidet en vedlikeholdsplan som i hovedsak viser oppgaver fordelt året 

igjennom. Denne revideres nå første kvartal 2016.  

 

Ser nytten av individuelle vedlikeholdsplaner med langsiktighet, men dette er ikke noe vi har 

klart å starte på ennå. Viktigste målene for oss pr dd er å fullføre den påbegynte 

organiseringen av byggenes dokumentasjon og etablere årlige individuelle tilsyn med 

rapport. Dette er det vi vil jobbe med i 2016. 

 

Kommunerevisjonens vurdering 

Kommunerevisjonen registrerer at det er utarbeidet en vedlikeholdsplan i 2014. Det er positivt 

at det startes et arbeid med å utarbeide dokumentasjon knyttet til de enkelte bygg med årlige 

individuelle tilsyn med rapport. Revisjonen har forståelse for at arbeidet må gjennomføres 

over tid.  

 

Anbefaling 4: Nesset kommune bør vurdere om midlene som benyttes til vedlikehold er 

tilstrekkelig til å opprettholde tilstanden på bygningsmassen på ønsket nivå. 
 

Status – tilbakemelding fra Nesset kommune i brev av 30.9.2015 

Som nevnt i pkt. 1 har blant annet kostnadene til årlig service av tekniske anlegg økt 

betydelig. Disse servicene inngår i internkontrollsystemet underlagt internkontrollforskriften.   

Før 2015 har det vært delvis syndet mot å belaste administrasjonens lønnskostnader tilknyttet 

vedlikehold av kommunale bygg i driftsregnskapet. Det betyr at kun lønnskostnader til 

vaktmester og ikke lønnskostnader til forvaltning og administrasjon har vært belastet og 

synliggjort i det aktuelle ansvaret. Ihht økonomiloven skal utgiftene belastes der de er benyttet 

og denne «praksisen» er nå endret. Vi skal jobbe for å synliggjøre de faktiske kostandene ved 

å forvalte en eiendomsmasse på nærmere 23 000m2 og få midler deretter. Tilsyn og 

oppfølging av lovverk medfører at dette er reelle kostander som ikke kan kuttes. 

Hvordan dette skal gjøres har vi ikke en klar plan på, men det er ikke aktuelt å forsømme 

lovverk og forskrifter med overlegg. Synliggjøring av regnskapet kommer pr tertial og 

politikerne blir med dette orientert om status til enhver tid. Samtidig arbeides det kontinuerlig 

med effektivisering og sparetiltak som strømsparing, avhending av eiendomsmasse som ikke 

benyttes i kommunal tjenesteproduksjon, osv.  

 

Kommunerevisjonens vurdering 

Det redegjøres for hva kommunen bør gjøre for å sikre at vedlikehold er tilstrekkelig til å 

opprettholde tilstanden på bygningsmassen på ønsket nivå. Kommunerevisjonen ser det som 

positivt at Nesset kommune foretar sine vurderinger og prioriteringer i forbindelse med 

behandling av budsjett.  
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Anbefaling 5: Nesset kommune bør intensivere arbeidet med å avklare hvordan 

vaktmestrene kan nyttes til vedlikeholdsoppgaver. Kommune bør vurdere en 

mer styrt og fleksibel bruk av ressursen.  
 

Status – tilbakemelding fra Nesset kommune i brev av 30.9.2015 

Vi er ikke i mål med organiseringen av vaktmesterstyrken. Både geografi, tradisjon, og ulik 

oppfatning av riktig ressursbruk har medført at arbeidet har stagnert.  

Men det har blitt gjort grep for renholdstjenesten. 1.august 2015 ble alle kommunens 

renholdere samlet ved enheten Teknisk, samfunn og utvikling, under avdelingen Kommunale 

eiendommer. Her arbeides det med å strukturere bruken av renholds ressursene, styre bruken 

av renholds vikarer og heve kvaliteten på renholdet i alle ledd. Dette er også er en del av 

eiendommenes vedlikehold. Arbeidet har kommet godt i gang og vi har som mål at 1.januar 

2016 skal alle renholderne ha de samme rammene for bl.a. arbeidsmiljø, arbeidstid og 

arbeidets innhold. Når omorganiseringen av denne arbeidsgruppen nærmer seg fullendt, vil 

vi intensivere arbeidet med å strukturere vaktmesterstyrken.  

 

Det kan se ut til at det har vært riktig å sette fokus på organisering av renholderne og få på 

plass denne, før vaktmesterne. Det er et stort behov for å avklare hvilke oppgaver som 

tilhører renhold, vaktmester og brukerne selv. Og når brukerne og renhold har fått 

ansvarsfordelt flere av de daglige oppgavene vil veien for vaktmesterne bli enklere å gå opp 

da deres oppgaver skal være mer periodiske. 

 

Vi håper å kunne fokusere på arbeidet med organisering av vaktmesterressursene i andre 

halvår 2016. 

 

Kommunerevisjonens vurdering 

Nesset kommune opplyser at det er fokus på hvordan tilgjengelige ressurser best kan nyttes.  

Kommunerevisjonen har ingen merknader til mottatt informasjon. 

 

Anbefaling 6: Nesset kommune bør avklare sine behov for bygningsareal, og gjennom dette 

kartlegge om det er bygg som eventuelt kan avhendes.  

 

Status – tilbakemelding fra Nesset kommune i brev av 30.9.2015 

Høsten 2013 vedtok kommunestyret å avhende 4 eiendommer etter anbefaling fra 

arbeidsgruppen som hadde kartlagt behov og bruk. 2 av disse er det gjennomført avhending 

for. De resterende 2 har pr. dato planer som inngår i privat eller kommunal utbygging og er 

inntil videre satt på hold.  

En 5. av kommunens eiendom har fått bruksendring på bakgrunn av omfordeling 

skole/barnehage. 

 

I dag står 2 kommunale eiendommer uten kommunal tjenesteproduksjon og videre plan. Det 

tas sikte på å reetablere arbeidsgruppen (etter valget) som skal vurdere bruken av kommunale 

bygg og eiendommer i første kvartal 2016.   

 

Kommunerevisjonens vurdering 

Kommunerevisjonen har ingen merknader til mottatt informasjon. 
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Anbefaling 7: Nesset kommune bør utarbeide og vedta hovedplan for vann, og rullere og 

oppdatere denne jevnlig. 
 

Status – tilbakemelding fra Nesset kommune i brev av 30.9.2015 

Det har blitt holdt totalt åtte møter i arbeidsgruppen som har jobbet med hovedplan for vann. 

Første møtet ble holdt 29. september 2013, og gruppen har også vært på befaring på fire 

forskjellige vannverk for å se på ulike renseteknologier.  Gruppen har bestått av tre politikere 

fra Teknisk, Næring og Miljø, samt seks ansatte fra administrasjonen og ved noen 

anledninger konsulent fra Asplan Viak. Følgende personer har deltatt i arbeidsgruppen for 

hovedplan vann:  
 

… 
 

Arbeidsgruppen har jobbet med planer og tiltak for alle vannverkene i Nesset kommune med 

tilhørende ledningsnett. Mattilsynet vedtok i tilsynsrapport datert 21.06.2011 at Nesset 

kommune må utarbeide en plan med tidsramme for å oppnå tilfredsstillende hygieniske 

barrierer. Arbeidet med ny renseteknologi ved Eidsvåg vannverk har tatt en betydelig del av 

tiden til arbeidsgruppen, og ikke minst administrasjonen. Arbeidet med ny renseteknologi ved 

Eidsvåg vannverk ble vurdert som en svært viktig del av hovedplanen, da ny 

overføringsledning fra Eidsvåg til Raudsand ble ferdig i februar 2015, samt at det foreligger 

planer om at Eidsvåg vannverk skal levere vann til Talset og Meisal. I juni 2015 ble det lagt 

frem sak om nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk til politisk behandling. Tiltaket skal 

utføres i 2015 og 2016 og er kostnad beregnet til kr 22 350 000,-.  

 

Denne prioritering har gått utover ferdigstilling av hovedplanen for vann. Det gjenstår noe 

arbeid før hovedplan for vann er ferdig, men det arbeides videre med dette. Ettersom det har 

vært valg i september 2015, må det opprettes en ny arbeidsgruppe etter at det nye 

kommunestyret har konstituert seg.  

 

Kommunerevisjonens vurdering 

Kommunerevisjonen har forståelse for at arbeidet må gjennomføres over tid. 

Kommunerevisjonen har ingen merknader til mottatt informasjon. 

 

Anbefaling 8: Nesset kommune bør utarbeide og vedta hovedplan for avløp, og rullere og 

oppdatere denne jevnlig. 
 

Status – tilbakemelding fra Nesset kommune i brev av 30.9.2015 

Hovedplan for avløp er ikke påbegynt. Nesset kommune har en relativt liten administrasjon 

som arbeider innenfor VARFS (vann, avløp, renovasjon, feiing og slam) området: En 

avdelingsleder, en prosjektleder og tre driftsoperatører. Grunnet kapasiteten til 

administrasjonen innenfor VARFS området, må arbeidet med hovedplan for avløp startes opp 

etter hovedplan for vann er ferdigstilt. 

 

Det er sterkt ønskelig fra administrasjonens side å få ferdigstilt hovedplan for vann og avløp, 

og dette arbeidet er prioritert. 

 

Kommunerevisjonens vurdering 

Grunnet kapasiteten til administrasjonen innenfor VARFS området, avventes arbeidet med 

hovedplan for avløp til hovedplan for vann er ferdigstilt. Revisjonen har ingen merknader til 

de prioriteringer Nesset kommune har tatt. 



Kommunerevisjonsdistrikt 2 

Møre og Romsdal 

Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

6 (6) - 6 - - 6 - - 6 - Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal, 

Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna 

 

 

 

 

Kommunerevisjonens samlede vurdering  

Nesset kommune opplyser i brev av 30.9.2015 at kommunen siden forvaltningsrevisjons-

rapporten ble lagt fram har hatt fokus på å sikre et godt vedlikehold av kommunale bygg.   

 

Nesset kommune har redegjort for det arbeid som er planlagt, det arbeid som pågår, og det 

arbeid som er gjennomført i forhold til de åtte anbefalingene som ble gitt i forvaltnings-

revisjonsrapporten. Noe arbeid er utført og noe arbeid gjenstår. Kommunerevisjonen har 

forståelse for at arbeidet må gjennomføres etappevis over tid. Revisjonen har ingen merknader 

til de prioriteringer Nesset kommune har tatt.  

 

Kommunerevisjonen har i sin vurdering nyttet informasjon mottatt fra Nesset kommune i brev 

av 30.9.2011 og informasjon gitt i årsmelding 2014 (side 104 til 111). Revisjonen mener at 

mottatt informasjon gir svar på hvordan kommunen har fulgt/ følger opp anbefalinger gitt i 

forvaltningsrevisjonsprosjektet.  

 

Nesset kommune vil i årsmelding 2015 gi oppdatert informasjon om vedlikehold av 

kommunale bygg og eiendommer, og arbeid med vann og avløp. Kontrollutvalget får 

gjennom årsmelding oppdatert informasjon. Årsmelding for 2015 antas å foreligge medio 

mars 2016. Kontrollutvalget kan i tillegg be om en muntlig orientering.  

 

Kommunerevisjonen har i gjennomføring og oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet 

registrert at det er utfordringer knyttet til personalsituasjonen i Enhet for teknisk, samfunn og 

utvikling (TSU). Kommunerevisjonen anbefaler at kontrollutvalget innhenter oppdatert 

informasjon om dette i 2016.  

 

  

Med hilsen 

 

 

Einar Andersen 

Forvaltningsrevisor 

 

 

Vedlegg: 

1. Brev fra Nesset kommune til Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal, 30.9.2015 

2. Brev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal til Nesset kommune, 12.1.2015  

 

 

Kopi: Nesset kommune v/ rådmann, 6460 Eidsvåg i Romsdal  



 

Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
 
 

 
 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 

     4106 05 00590 

E-post:  Telefaks Org.nr 

postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no  864 981 062 
 

Kommunerevisjonsdistrikt 2, Møre og Romsdal 

 

   

 

 

 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2013/749-16 Malin Bruseth, 71 23 11 76 30.09.2015 

 

Tilbakemelding på Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger for 

vedlikehold av kommunale bygg datert 27.11.2013 

I den tid som har gått siden rapporten ble forelagt har Nesset kommune opprettholdt sitt 

arbeidsfokus mot et godt vedlikehold av kommunale bygg. Nesset kommune har følgende 

tilbakemelding å gi på rapportens anbefalinger under kapitel 8:   

 

1. De siste 10 årene har det vært stor politisk vilje til å oppgradere og renovere den 

kommunale bygningsmassen. Lånefinansieringer i størrelsesorden 0,1mill til flere titalls 

millioner kroner er gitt i bevilgninger til dette formålet. Reglementet for investering 

ligger til grunn og et vedlikeholdsbehov som eksempelvis alder eller tilstand er utløsende 

for bevilgning til et oppgradering-/renoveringsprosjekt.  Vedlikeholdsbehov kommende 

år meldes via det årlige budsjettarbeidet i september/oktober samtidig som det legges inn 

kommende vedlikeholdsbehov innenfor økonomiplanperioden.  

Administrasjonen bør likevel arbeide videre med å finne en god kommunikasjonsform for 

å informere politiskhold om hvordan den daglige driftssiden arter seg selv om 

rehabiliteringer er gjennomført. Eksempelvis har kostnaden til årlige servicer av og 

oppgraderinger ved tekniske anlegg økt med nærmere 200 % i forhold til budsjettert post 

viser tertialrapport 2015. Levetiden til tekniske anlegg som ventilasjon, oppvarming og 

belysning har mindre enn halvparten av levetiden til bygningsanlegg. Dermed resulterer 

det i tidvis uplanlagte og dyre reparasjoner som må belastes driftsbudsjettet, for å 

opprettholde funksjon. Drift av moderne bygningsmasse er av høy teknisk karakter som 

krever utdannet personell.  

Bunnlinjen er at det på ingen måte er mulig å redusere driftsbudsjettet for å opprettholde 

et godt vedlikehold av kommunale bygg selv om byggene rehabilitert.          

 

2. Nesset kommune inngikk i 2012/2013 anskaffelse av programlisens til dataverktøy for 

FDVU.  Dette er et eksternt program som vi periodevis har prøvd ut som vårt dataverktøy 

for registrering og kartlegging av vedlikeholdsbehov, men dette er et verktøy som vi nå 

kommer til å si opp. I 2015 har vi rettet vårt fokus mot å bygge opp, strukturere og 

«mate» kommunens offisielle arkiv- og saksbehandlingssystem med denne type 
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informasjon og dokumentasjon, ePhorte. Dette er fordi vi ser at det er mest formålstjenlig 

og mest effektivt. Vi benytter kommunens offisielle kanaler for kommunikasjon og 

utveksling av dokumentasjon. Vi benytter samme plattform som for alle andre typer 

saksbehandling som også medfører at bygningsbrukere samtidig holdes orientert om 

saksgang med f.eks. branntilsyn. Kommunen har også innført Kvalitetslosen for alle i 

kommunen slik at alle typer avvik meldes via en og samme plattform også her.  

Arbeidet med oppbygging av bygningssystem i ePhorte vil holde frem samtidig som det 

er i daglig bruk. Vi er godt fornøyd med at et av kommunens all-over program dekker 

våre behov da det er krevende å betjene og følge opp mange forskjellige dataverktøy. 

 

3. I 2014 ble det utarbeidet en vedlikeholdsplan som i hovedsak viser oppgaver fordelt året 

igjennom. Denne revideres nå første kvartal 2016.  

Ser nytten av individuelle vedlikeholdsplaner med langsiktighet, men dette er ikke noe vi 

har klart å starte på ennå. Viktigste målene for oss pr dd er å fullføre den påbegynte 

organiseringen av byggenes dokumentasjon og etablere årlige individuelle tilsyn med 

rapport. Dette er det vi vil jobbe med i 2016. 

 

4. Som nevnt i pkt. 1 har blant annet kostnadene til årlig service av tekniske anlegg økt 

betydelig. Disse servicene inngår i internkontrollsystemet underlagt 

internkontrollforskriften.  Før 2015 har det vært delvis syndet mot å belaste 

administrasjonens lønnskostnader tilknyttet vedlikehold av kommunale bygg i 

driftsregnskapet. Det betyr at kun lønnskostnader til vaktmester og ikke lønnskostnader til 

forvaltning og administrasjon har vært belastet og synliggjort i det aktuelle ansvaret. Ihht 

økonomiloven skal utgiftene belastes der de er benyttet og denne «praksisen» er nå 

endret. Vi skal jobbe for å synliggjøre de faktiske kostandene ved å forvalte en 

eiendomsmasse på nærmere 23 000m2 og få midler deretter. Tilsyn og oppfølging av 

lovverk medfører at dette er reelle kostander som ikke kan kuttes. 

Hvordan dette skal gjøres har vi ikke en klar plan på, men det er ikke aktuelt å forsømme 

lovverk og forskrifter med overlegg. Synliggjøring av regnskapet kommer pr tertial og 

politikerne blir med dette orientert om status til enhver tid. Samtidig arbeides det 

kontinuerlig med effektivisering og sparetiltak som strømsparing, avhending av 

eiendomsmasse som ikke benyttes i kommunal tjenesteproduksjon, osv.  

 

5. Vi er ikke i mål med organiseringen av vaktmesterstyrken. Både geografi, tradisjon, og 

ulik oppfatning av riktig ressursbruk har medført at arbeidet har stagnert.  

Men det har blitt gjort grep for renholdstjenesten. 1.august 2015 ble alle kommunens 

renholdere samlet ved enheten Teknisk, samfunn og utvikling, under avdelingen 

Kommunale eiendommer. Her arbeides det med å strukturere bruken av renholds 

ressursene, styre bruken av renholds vikarer og heve kvaliteten på renholdet i alle ledd. 

Dette er også er en del av eiendommenes vedlikehold. Arbeidet har kommet godt i gang 

og vi har som mål at 1.januar 2016 skal alle renholderne ha de samme rammene for bl.a. 

arbeidsmiljø, arbeidstid og arbeidets innhold. Når omorganiseringen av denne 

arbeidsgruppen nærmer seg fullendt, vil vi intensivere arbeidet med å strukturere 

vaktmesterstyrken.  

Det kan se ut til at det har vært riktig å sette fokus på organisering av renholderne og få 

på plass denne, før vaktmesterne. Det er et stort behov for å avklare hvilke oppgaver som 

tilhører renhold, vaktmester og brukerne selv. Og når brukerne og renhold har fått 

ansvarsfordelt flere av de daglige oppgavene vil veien for vaktmesterne bli enklere å gå 

opp da deres oppgaver skal være mer periodiske. 
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Vi håper å kunne fokusere på arbeidet med organisering av vaktmesterressursene i andre 

halvår 2016. 

 

6. Høsten 2013 vedtok kommunestyret å avhende 4 eiendommer etter anbefaling fra 

arbeidsgruppen som hadde kartlagt behov og bruk. 2 av disse er det gjennomført 

avhending for. De resterende 2 har pr. dato planer som inngår i privat eller kommunal 

utbygging og er inntil videre satt på hold.  

En 5. av kommunens eiendom har fått bruksendring på bakgrunn av omfordeling 

skole/barnehage. 

I dag står 2 kommunale eiendommer uten kommunal tjenesteproduksjon og videre plan. 

Det tas sikte på å reetablere arbeidsgruppen (etter valget) som skal vurdere bruken av 

kommunale bygg og eiendommer i første kvartal 2016.   

 

7. Det har blitt holdt totalt åtte møter i arbeidsgruppen som har jobbet med hovedplan for 

vann. Første møtet ble holdt 29. september 2013, og gruppen har også vært på befaring på 

fire forskjellige vannverk for å se på ulike renseteknologier.  Gruppen har bestått av tre 

politikere fra Teknisk, Næring og Miljø, samt seks ansatte fra administrasjonen og ved 

noen anledninger konsulent fra Asplan Viak. Følgende personer har deltatt i arbeidsgruppen 

for hovedplan vann:  
 

Arild Svensli (H) 

Magne Bugge (H) 

Stein Ivar Bjerkli (Ap) 

Kurt Brekke (driftsoperatør VA)  

Jan Erik Frisvoll (driftsoperatør VA)  

Erik Molton (driftsoperatør VA)  

Vegard Øverås Lied (avdelingsleder VA)  

Ehsan Saadatakhtar (prosjektleder VA)  

Odd Løvoll (Asplan Viak) ved anledning. 

 

Arbeidsgruppen har jobbet med planer og tiltak for alle vannverkene i Nesset kommune 

med tilhørende ledningsnett. Mattilsynet vedtok i tilsynsrapport datert 21.06.2011 at 

Nesset kommune må utarbeide en plan med tidsramme for å oppnå tilfredsstillende 

hygieniske barrierer. Arbeidet med ny renseteknologi ved Eidsvåg vannverk har tatt en 

betydelig del av tiden til arbeidsgruppen, og ikke minst administrasjonen. Arbeidet med 

ny renseteknologi ved Eidsvåg vannverk ble vurdert som en svært viktig del av 

hovedplanen, da ny overføringsledning fra Eidsvåg til Raudsand ble ferdig i februar 2015, 

samt at det foreligger planer om at Eidsvåg vannverk skal levere vann til Talset og 

Meisal. I juni 2015 ble det lagt frem sak om nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk til 

politisk behandling. Tiltaket skal utføres i 2015 og 2016 og er kostnad beregnet til  

kr 22 350 000,-.  
 

Denne prioritering har gått utover ferdigstilling av hovedplanen for vann. Det gjenstår 

noe arbeid før hovedplan for vann er ferdig, men det arbeides videre med dette. Ettersom 

det har vært valg i september 2015, må det opprettes en ny arbeidsgruppe etter at det nye 

kommunestyret har konstituert seg.  

 

8. Hovedplan for avløp er ikke påbegynt. Nesset kommune har en relativt liten 

administrasjon som arbeider innenfor VARFS (vann, avløp, renovasjon, feiing og slam) 

området: En avdelingsleder, en prosjektleder og tre driftsoperatører. Grunnet kapasiteten 
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til administrasjonen innenfor VARFS området, må arbeidet med hovedplan for avløp 

startes opp etter hovedplan for vann er ferdigstilt. 

 

Det er sterkt ønskelig fra administrasjonens side å få ferdigstilt hovedplan for vann og 

avløp, og dette arbeidet er prioritert. 

  

     

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Malin Bruseth 

avdelingsleder kommunale eiendommer  

 

 

 

 

Kopi til: 

Liv Fleischer Husby    

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 15/16 18.02.2016 

 
 
 
 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Samhandlingsreformen i Nesset 
kommune" 
 

Vedlegg 

1 Oversending av sak til kommunestyret - PS 34/15 - forvaltningsrevisjonsrapporten 
"Samhandlingsreformen i Nesset kommune." 

2 Samlet saksframlegg sak 3415 - Forv.rev.rapp. Samhandlingsreformen 

3 Samhandlingsreformen Nesset kommune 25.10.2015 

 

 
Kontrollutvalgets innstilling 

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i 

Nesset kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram 

i rapportens avsnitt 1 under Samlede vurderinger og anbefalinger. 
 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1 blir 

fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 
 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd. 

 

Saksopplysninger 

I henhold til kommunelovens § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og 
tilsynsansvar med den kommunale forvaltning. 

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av 

kommunestyret, jfr. kommunelovens § 77 nr. 1. 

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten av Samhandlingsreformen i 

Nesset kommune i sitt møte 09.12.2015. 

Det er kontrollutvalget som legger frem saker direkte til kommunestyret. Vedlagt følger derfor 

kontrollutvalgets saksframstilling med innstilling til kommunestyret, med tilhørende vedlegg. 

 

Arkiv: :030 

Arkivsaksnr: 2015/688-6 

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby  



Vurdering 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Betydning for folkehelse 

 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Side 1 av 1 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 

Nesset kommunestyre 
v/ordfører 

 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2015-519/ÅSE 1543-216 Molde, 15.12.2015 

 

 

 

OVERSENDELSE AV SAK – KONTROLLUTVALGET 
 

 

Vedlagt følger særutskrift m/vedlegg for følgende sak: 

 

 
PS 34/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN 

«SAMHANDLINGSREFORMEN I NESSET 

KOMMUNE»  

 

 

Kontrollutvalget forutsetter at saken legges frem til behandling i kommunestyret med utvalgets 

innstilling. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Åse Solveig Eriksen  
rådgiver  
 
 
 
 
Kopi: 

Rådmann 

Kontrollutvalgets leder 

 

 

Kontrollutvalgssekretariatet 

 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 99 70 80 19 
 E-post: aase.eriksen@molde.kommune.no 
 
    

mailto:aase.eriksen@molde.kommune.no


  

NESSET KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2015-1543/05 

216 

Åse S. Eriksen  

01.12.2015 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 34/15 Kontrollutvalget 09.12.2015 

 Kommunestyret  

 

 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I 

NESSET KOMMUNE»  
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i 

Nesset kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram 

i rapportens avsnitt 1 under Samlede vurderinger og anbefalinger. 

 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1 blir 

fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd. 

 

Kontrollutvalgets behandling – 09.12.2015 

 

Forvaltningsrevisor Anny Sønderland orienterte om arbeidet med rapporten og redegjorde for 

bakgrunnen for revisjonens anbefalinger med fokus på områder med forbedringspotensialer.   

 

Rådmann Liv F. Husby skisserte de utfordringer kommunen har og redegjorde for avtalen 

med Molde kommune om kjøp av plass for øyeblikkelig hjelp på Kirkebakken omsorgssenter.  

 

Forvaltningsrevisor og rådmann svarte på spørsmål fra utvalget. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling. (5 

voterende) 

 

Sekretariatets innstilling 

 

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i 

Nesset kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram 

i rapportens avsnitt 1 under Samlede vurderinger og anbefalinger. 

 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 1 blir 

fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres. 

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 – 18 mnd. 

 



Saksopplysninger 

 

Kontrollutvalget i Nesset vedtok i sitt møte 08.12.2014 i sak 31/14 å bestille et forvaltnings-

revisjonsprosjekt som ser på innføringen av samhandlingsreformen i Nesset kommune. 

Undersøkelsen skulle se nærmere på det forebyggende og helsefremmende arbeidet med 

folkehelsen, tjenestetilbud og fagkompetanse, samarbeidsavtalen med helseforetaket, 

helhetlige tjenester og økonomi.  

 

Prosjektet inngår i Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015 under prioritert område i planens 

pkt. 3.2 Gode og effektive tjenester. 

 

Ihh. til Engasjementsavtalen mellom kontrollutvalget i Nesset og Kommunerevisjonsdistrikt 2 

Møre og Romsdal (KR2) skal det i starten av et forvaltningsrevisjonsprosjekt utarbeides et 

utkast til prosjektplan som skal danne grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.  

Prosjektplanen for ovennevnte prosjekt ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 09.06.2015 i sak 

20/15. 

 

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

Forskrifter for kontrollutvalg, kap. 5.  

Kontrollutvalget skal rapportere og legge fram gjennomførte forvaltningsrevisjonsrapporter 

og resultatene av disse til kommunestyret, jfr. kontrollutvalgsforskriftenes § 11.    

 

Vedlagt saken følger: 

 Oversendelsesbrev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal, datert 

02.11.2015 

 Forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Nesset kommune (eget 

vedlegg) 

 

VURDERING 

 

Samhandlingsreformen ble innført med virkning fra 1. januar 2012. Reformens visjon er «Rett 

behandling – på rett sted – til rett tid». Et av målene for reformen var å gi rammene for en ny 

kommunerolle og tydeliggjøre kommunenes oppgaver i tillegg til å øke innsats på folkehelsen 

og forebyggende arbeid.  Hensikten med reformen er også å bedre samarbeidet mellom 

spesialhelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjeneste. Ved innføringen av reformen 

ble det vedtatt ny lov om folkehelsearbeid og ny lov om helse og omsorgstjenester. 

 

Grunnlaget for rapporten er undersøkelser av følgende problemstillinger:  

- Hva er status for arbeidet med å styrke folkehelsearbeidet i kommunen? 

- Hva blir gjort for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige tjenester?  

- Hvordan sikrer kommunen iverksetting av samarbeidsavtalene med Helse Møre og 

Romsdal?  

 

Samhandlingsreformen er en stor og omfattende retningsreform hvor iverksetting skal skje 

over tid. De avgrensninger som revisjonen har gjort i undersøkelsen går fram av rapportens 

pkt. 2.3.  

 

Økonomi: 

Kommunal medfinansiering var den økonomisk viktigste ordningen som ble innført med 

samhandlingsreformen i 2012. Kommunene fikk samlet overført vel 5 milliarder kroner ekstra 

i frie inntekter mot å betale en egenandel på 20 prosent ved sykehusinnleggelser. Hensikten 

med finansieringsordningen var å motivere kommunene til å iverksette tiltak som kunne 

redusere behovet for sykehusinnleggelse gjennom bl.a. forebyggende arbeid og tidlig innsats.  



I årene 2012 – 2013 har Nesset kommune hatt merinntekter av medfinansieringsordningen 

dersom en ser isolert på overføringene fra staten mot utgiftene kommunen har hatt til 

helseforetaket. I 2014 var utgiftene større enn overføringene. Medfinansieringsordningen ble 

avviklet i 2015 og kommunen fikk et trekk i sine rammer. Tabell 3.1 i rapporten viser 

forholdet mellom overføringer og utgifter for perioden 2012 - 2014. 

  

Hva er status for arbeidet med å styrke folkehelsearbeidet i kommunen? 

Et sentralt mål med samhandlingsreformen er å flytte mer helse- og omsorgstjenester ut i 

kommunene. Tanken var at kommunene kunne løse mange helseoppgaver like godt som 

sykehusene til en lavere kostnad. I henhold til folkehelseloven skal kommunen ha nødvendig 

oversikt over innbyggernes helsetilstand og hvilke positive og negative faktorer som kan 

påvirke den. Gjennom arbeidet med kommuneplaner, etter plan- og bygningsloven, skal 

kommunen fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet. For å fremme helse 

og forebygge sykdom, skal kommunen etablere tverrfaglig samarbeid mellom alle 

kommunale sektorer.  

 

Nesset kommune har utarbeidet ulike planer hvor folkehelseperspektivet er integrert. 

Kommunen har skissert mål og tiltak og årsmeldinga inneholder rapport om folkehelse-

arbeidet. Revisjonen finner i sin undersøkelse at det er forbedringsområder i forhold til krav 

om oversikt over helsetilstanden og kommunens folkehelseutfordringer. Nesset kommune har 

folkehelsekoordinator og deltar i «God helse partnerskapet» med fylkeskommunen. Det er 

etablert tverrfaglig samarbeidsstruktur knyttet til arbeid med oversikt over folkehelse-

utfordringene i kommunen. Revisjonen mener at Nesset kommune bør ta vare på det etablerte 

tverrfaglige samarbeidet og videreutvikle dette, samt sikre formelle samarbeidsarenaer. 

Revisjonen anbefaler derfor at 

 Nesset kommune bør, i folkehelsearbeidet, sikre bedre sammenheng mellom 

kommunens helseutfordringer, mål og strategier og rapportering    
 

Hva blir gjort for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige tjenester? 

Gjennom forskrift har kommunene siden 2001 vært pålagt å ha en koordinerende enhet for   

habilitering og rehabilitering. I lovgivningen knyttet til samhandlingsreformen er 

bestemmelsen om koordinerende enheter i kommunene og i spesialisthelsetjenesten løftet fra 

forskrift til lov. Det fremgår av helse- og omsorgstjenesteloven at enhetene skal ha det 

overordnete ansvaret for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og 

veiledning av koordinator. Iflg. samarbeidsavtalen med helseforetaket skal kommunen sørge 

for individuell plan, koordinator og ansvarsgrupper der det er behov. Videre skal kommunen 

delta i nødvendig informasjonsutveksling og samarbeidsmøter under sykehusopphold for 

planlegging av nødvendige tiltak etter at pasienten er utskrevet. 

 

Brukerne av helsetjenester har ofte et sammensatt behov og det er viktig å ha et godt 

fungerende tverrfaglig samarbeid i kommunen som skal ivareta brukernes behov. Det er 

derfor viktig med arenaer der helsepersonell kan møtes og samarbeide om de tjenester som 

skal ytes. Nesset kommune har etablert koordinerende enhet hvor lederen er kommunens 

kontaktperson i forhold til sykehusene. Lederen for koordinerende enhet skal også være et 

kontaktpunkt for interne og eksterne samarbeidspartnere, være lett tilgjengelig og ha et 

overordnet ansvar for ordningen med individuell plan for brukerne.  

 

Ved bestilling av forvaltningsrevisjonsrapporten ønsket kontrollutvalget at revisjonen, i 

arbeidet med prosjektet, også skulle se litt på fagkompetansen i kommunen. I rapportens pkt. 

5.2.3 under avsnittet Veiledning – hospitering redegjør revisor for de mulighetene 

kommunens personell har for hospitering og veiledning ved sykehuset. I tillegg til dette viser 

Tabell 4 Personell i vedleggene til rapporten en oversikt over kompetanse hos personalet i 

Nesset kommune sett i forhold til kommunegruppen, fylket og landet for øvrig.   

 



Nesset kommune har flere tiltak og virkemidler for å sikre koordinerte og helhetlige tilbud til 

brukerne. Revisjonen finner at det er forbedringsområder knyttet til bruk og veiledning av 

koordinator. Når det gjelder samarbeidet med helseforetaket, er det noen områder knyttet til 

inn- og utskrivning av pasienter i sykehus som kan forbedres. Revisjonen anbefaler at 

 Nesset kommune bør, i arbeidet med å sikre helhetlige og koordinerte tjenester, 

vurdere om funksjonen som koordinator og koordinatorfunksjonen for den 

enkelte bruker/pasient, blir tilstrekkelig ivaretatt. 

 Nesset kommune bør opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Helse Møre 

og Romsdal for å sikre koordinerte og helhetlige tilbud til pasienter/brukere. 

   

 

Hvordan sikrer kommunen iverksetting av samarbeidsavtalene med Helse Møre og 

Romsdal?  

Gjennom lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er kommunene, ved vedtak i 

kommunestyret, pliktig til å inngå samarbeidsavtale med det regionale helseforetaket. 

Målsettingen for samarbeidet er å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud 

om helse- og omsorgstjenester. I utarbeidelsen av avtalen skal pasient- og brukererfaringer 

inngå i vurderingsgrunnlaget. Medvirkning fra pasient- og brukerorganisasjoner skal som et 

minimum oppfylles ved at synspunkter og tilbakemeldinger fra disse skal tillegges vekt. 

Eldrerådet og Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er aktuelle 

brukerorganisasjoner.  

 

Kommunestyret i Nesset vedtok i 2012 samarbeidsavtale med Helse Møre og Romsdal HF. 

Det er senere vedtatt ulike vedlegg til avtalen. Høsten 2013 reforhandlet kommunene i Møre 

og Romsdal og helseforetaket samarbeidsavtalene. Revisjonen finner at Nesset kommune til 

en viss grad har sikret medvirkning, forankring og ansvar for oppfølging av samarbeids-

avtalen med Helse Møre og Romsdal. I samtaler kommer det fram at det internt i kommunen 

er lite fokus på samarbeidsavtalen. En av lederne har fått ansvar for å gjøre seg kjent med 

avtalen og informere de andre. Det kommer også fram at avtalen ikke er blitt gjennomgått 

med ansatte, noe som skyldes travle dager med krav til dokumentasjon som er en utfordring 

for personalet.  

 

I Nesset kommune er det enhetsleder for helse- og omsorg som har et overordnet ansvar for 

samarbeidsavtalene, mens leder for koordinerende enhet har et særlig ansvar for delavtalene 

knyttet til utskrivning og innleggelse av pasienter i sykehus. For andre deler av avtalen 

fremstår ansvarsfordelingen noe uklar. Revisjonen finner at Nesset kommune i noen grad har 

lagt til rette for forankring og opplæring ved at kommunen samarbeider med andre kommuner 

og helseforetaket om å lage et opplegg for å sikre opplæring. Revisjonen anbefaler at 

oppfølging av samarbeidsavtalen med helseforetaket bør vurderes. Når det gjelder 

brukermedvirkning knyttet til samarbeidsavtalen, har kommunen ikke lagt til rette for dette.  

Revisjonen anbefaler at  

 Nesset kommune bør sikre medvirkning, forankring og klargjøre 

ansvarsfordelingen for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Nesset 

kommune og Helse Møre og Romsdal. 

 

Anbefalinger 

Revisjonen har, gjennom forvaltningsrevisjonsprosjektet, avdekket noen forbedringspunkt 

som det er redegjort for i rapporten. På bakgrunn av skisserte problemstillinger, 

revisjonskriterier og vurderinger har revisjonen i rapportens avsnitt 1 gjort sine samlede 

vurderinger og anbefalinger nedfelt i følgende fire punkt: 

 

1. Nesset kommune bør, i folkehelsearbeidet, sikre bedre sammenheng mellom 

kommunens helseutfordringer, mål og strategier og rapportering    
 



2. Nesset kommune bør, i arbeidet med å sikre helhetlige og koordinerte tjenester 

vurdere om funksjonen som koordinator og koordinatorfunksjonen for den 

enkelte bruker/pasient, blir tilstrekkelig ivaretatt. 

 

3. Nesset kommune bør opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Helse Møre 

og Romsdal for å sikre koordinerte og helhetlige tilbud til pasienter/brukere. 

 

4. Nesset kommune bør sikre medvirkning, forankring og klargjøre 

ansvarsfordelingen for oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Nesset 

kommune og Helse Møre og Romsdal. 

 

Sekretariatet mener det er viktig å ta revisors anbefalinger videre og synliggjøre de mangler 

som er funnet overfor kommunestyret. Kontrollutvalget anbefales derfor om å ta rapporten til 

etterretning og legge den frem for kommunestyret med forslag om å be rådmann følge opp 

revisors anbefalinger i rapporten.  

 

Utkast av rapporten ble sendt til Nesset kommune v/ rådmann i forkant av høringsmøte. 

Rådmann hadde ikke kommentarer til utkastet utover mindre justeringer som er tatt inn i 

dokumentet i etterkant av møtet.  

 

Sekretariatet mener at rapporten belyser de problemstillinger som fremgikk av prosjektplanen 

som ble framlagt og godkjent av kontrollutvalget i juni 2015.     
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Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal er interkommunalt selskap etter kommune-
loven § 27. Eiere er kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, 
Sunndal og Vestnes. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroll for eierkommunene og har i dag seks revisorer. Selskapet har hovedkontor i 
Molde. 
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1 Oppsummering, samlede vurderinger og anbefalinger 
 
Anbefalinger 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet har avdekket noen forbedringspunkter som det er gjort rede 
for i rapporten. De forhold som revisjonen trekker fram som anbefalinger er: 
 Nesset kommune bør i folkehelsearbeidet sikre bedre sammenheng mellom kommunens 

helseutfordringer, mål og strategier og rapportering. 
 Nesset kommune bør i arbeidet med å sikre helhetlige og koordinerte tjenester vurdere 

om funksjonen som koordinator og koordinatorfunksjonen for den enkelte bruker/pasient, 
blir tilstrekkelig ivaretatt. 

 Nesset kommune bør opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Helse Møre og 
Romsdal for å sikre koordinerte og helhetlige tilbud til pasienter/brukere. 

 Nesset kommune bør sikre medvirkning, forankring og klargjøre ansvarsfordelingen for 
oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre og Romsdal.  

 
 
Innledning 
Kommunestyret har vedtatt overordnet plan for forvaltningsrevisjon for 2012–15. 
Kontrollutvalget vedtok med utgangspunkt i denne planen å prioritere et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Samhandlingsreformen i Nesset kommune».  
 
Samhandlingsreformen ble innført 1. januar 2012. Reformen har sin hovedforankring i lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om folkehelsearbeid. Målet med 
samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bedre og mer helhetlig helsetilbud. Den 
forventede behovsveksten skal i størst mulig grad finne sin løsning i kommunene. 
Vurderingene i denne rapporten må sees i lys av at dette er en reform som innføres over tid, i 
hovedsak i perioden fram til 2016.     
 
Med utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling har revisjonen sett på følgende 
problemstillinger: (kapittel 4, 5, 6)  

 Hva er status for arbeidet med å styrke folkehelsearbeidet i kommunen?   
 Hva blir gjort for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige tjenester? 
 Hvordan sikrer kommunen iverksetting av samarbeidsavtalen med Helse Møre og 

Romsdal?   
 
Revisjonen har i tillegg beskrevet utvikling av tjenester og kompetanse og økonomi. (kapittel 
3) 
 
Rapporten er basert på dokumentanalyse og samtaler med utvalgte personer i kommunen. Det 
er gjennomført samtaler med forholdsvis få personer. Brukermedvirkning står også sentralt i 
samhandlingsreformen. Bruker/pasient har ikke vært intervjuet i denne undersøkelsen.  
 
Hva er status for arbeidet med å styrke folkehelsearbeidet i kommunen?   
Revisjonen har sett på om Nesset kommune har fastsett mål og strategier for 
folkehelsearbeidet for å møte kommunens utfordringer. Revisjonen har videre sett på om    
Nesset kommune har iverksatt tiltak og etablert samarbeid mellom alle kommunale sektorer.   
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Folkehelse i planlegging 
Nesset kommune har integrert folkehelseperspektivet i ulike planer. Kommunen har skissert 
mål og tiltak, og det rapporteres på folkehelsearbeidet i årsmeldinga. Konsekvenser for 
folkehelse inngår som fast del i alle saksframlegg.  
 
Kommunen skal fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til 
å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikt over 
helsetilstanden. Kommunen har ikke tilstrekkelig oversikt over helsetilstanden. Revisjonen 
mener kommunen kan sikre bedre sammenheng mellom oversikt over 
helsetilstanden/utfordringer, mål og strategier og rapportering i forhold til mål og strategier. 
Samtidig vil revisjonen understreke at det framgår av ulike planer, årsmelding og samtaler at 
kommunen har stort fokus på folkehelsearbeidet. Kommunen har startet med oversiktsarbeidet 
som vil danne grunnlag for planer framover.  
 
Tiltak for å fremme folkehelse herunder tverrfaglig samarbeid  
Nesset kommune har flere folkehelsetiltak i ulike sektorer. Kommunen har 
folkehelsekoordinator og deltar i «God helse partnerskapet» med fylkeskommunen.  
Med unntak for delfinansiering av folkehelsekoordinatorstillingen, har ikke Nesset kommune 
satt av egne midler, men gjennomfører tiltak innenfor vedtatte økonomiske rammer.  
 
Det skjer tverrfaglig samarbeid blant annet i ulike planprosesser og prosjekt. Nesset kommune 
bør ta vare på det etablerte tverrfaglige samarbeidet og videreutvikle dette, herunder sikre 
formelle samarbeidsarenaer. Det er en utfordring å sikre at folkehelsearbeidet ivaretas i hele 
organisasjonen og ikke i for stor grad blir avhengig av enkeltpersoners innsats.   
 
Hva blir gjort for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige tjenester? 
Revisjonen har sett på interne forhold i kommunen, blant annet om kommunen har etablert 
koordinerende enhet og legger til rette for individuell plan og koordinator. Revisjonen har 
videre sett på om kommunen har andre tiltak for å sikre koordinerte og helhetlige tilbud. 
Revisjonen har med utgangspunkt i samarbeidsavtalen også sett på samarbeidet med 
helseforetaket.  
 
Det kommer fram i denne undersøkelsen at Nesset kommune vektlegger koordinering og 
helhetlig tilbud til brukerne. Nesset kommune har etablert koordinerende enhet som blant 
annet skal veilede ansatte som blir valgt som koordinatorer for bruker/pasient. Det skjer lite 
veiledning av koordinatorer.      
 
Nesset kommune bruker ulike virkemidler for å sikre koordinerte og helhetlige tilbud til 
brukere, blant annet elektroniske meldinger og faste møtestrukturer også med fastlegene. Det 
er samarbeid både rundt den enkelte pasient/bruker og på fag- og ledernivå. Det blir 
framhevet at det i en liten kommune er lett å ta kontakt mellom ulike faggrupper.  
 
Kommunerevisjonens undersøkelse viser at kommunen har flere tiltak og virkemidler for å 
sikre koordinerte og helhetlige tilbud til brukere. Kommunerevisjonen mener det er 
forbedringsområder knyttet til bruk av og veiledning av koordinator i henhold til lov, og 
koordinatorfunksjonen generelt.   
 
Kommunerevisjonens undersøkelse viser at samarbeidet med helseforetaket har utviklet seg i 
en positiv retning og i samsvar med samarbeidsavtalen mellom kommunen og helseforetaket. 
Det kommer likevel fram at det er noen forbedringsområder knyttet til inn- og utskrivning av 
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pasienter i sjukehus. Kommunen har planer når det gjelder hospitering i sjukehus, men har 
bare i begrenset grad gjennomført dette.    
 
Hvordan sikrer Nesset kommune iverksetting av samarbeidsavtalen med Helse Møre og 
Romsdal?   
Revisjonen har sett på om Nesset kommune sikrer medvirkning, forankring/opplæring og 
ansvar for oppfølging av avtalene. 
 
Denne undersøkelsen viser at Nesset kommune har noen system for å sikre iverksetting av 
samarbeidsavtalen med Helse Møre og Romsdal. Enhetsleder for helse og omsorg har et 
overordnet ansvar, og koordinerende enhet har et ansvar for delavtaler. Ansvarsfordelingen 
for andre deler av avtalen bør klargjøres.  
 
Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering, 
oppfølging og endring av avtalen. Nesset kommune har ikke lagt til rette for 
brukermedvirkning knyttet til samarbeidsavtalen. Medvirkning blant noen ansatte skjer i 
første rekke via møter i Romsdals Regionråd.  
  
Nesset kommune har i noen grad lagt til rette for opplæring. Nesset kommune samarbeider 
med andre kommuner og helseforetaket om å lage et opplegg for å sikre opplæring av 
samarbeidsavtalen mellom kommunen og helseforetaket.  
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2 Innledning  

2.1 Bakgrunn 
Kommunens revisor har som en av sine oppgaver å utføre forvaltningsrevisjon, jf. 
kommuneloven § 78 nr. 2 og forskrift om revisjon §§ 6 til 8. Forvaltningsrevisjon innebærer å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger 
ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger, jf. kommuneloven § 77 nr. 4. 
 
Kommunestyret i Nesset kommune vedtok overordnet plan for forvaltningsrevisjon for 2012–

15 i møte 29.3.2012 i sak 37/12. Kontrollutvalget vedtok i møte 8.12.14 i sak 31/14, å 
prioritere et forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Samhandlingsreformen i Nesset kommune».  
 
Samhandlingsreformen ble innført 1. januar 2012. Reformen har sin hovedforankring i lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester og lov om folkehelsearbeid, og er beskrevet i ulike 
stortingsmeldinger. Reformen skal innføres gradvis i løpet av fire år. I «Meld. St.26 2014-
2015 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» blir det pekt på at det var og er bred 
politisk enighet om utfordringsbildet som ligger til grunn for samhandlingsreformen. Det blir 
pekt på tre hovedutfordringer: 
 
 Pasienter og brukeres behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok. Tvert i mot 

opplever brukerne tjenestene som fragmenterte og usammenhengende. I særlig grad 
gjelder dette brukere med behov for tverrfaglige og sammensatte tjenester fra flere nivåer. 

 Tjenestene preges av at de tradisjonelt har hatt stort fokus på behandling av sykdommer 
og i mindre grad satset på forebyggende arbeid og tidlig intervensjon for å forebygge 
sykdomsutvikling. 

 Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true 
samfunnets økonomiske bæreevne. 

 
Det blir i stortingsmeldingen vist til at virkemidlene i samhandlingsreformen derfor har hatt 
som mål å bidra til en mer helhetlig tjeneste, økt fokus på forebygging, og at mer skal gjøres i 
kommunene når dette gir bedre kvalitet og kostnadseffektivitet. Revisjonen viser til nærmere 
omtale av samhandlingsreformen i vedlegg 1.  

2.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Med utgangspunkt i kontrollutvalgets bestilling har revisjonen utarbeidet følgende 
problemstillinger for prosjektet:  
 
Problemstilling  

 Hva er status for arbeidet med å styrke folkehelsearbeidet i kommunen?   
 Hva blir gjort for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige tjenester? 
 Hvordan sikrer kommunen iverksetting av samarbeidsavtalen med Helse Møre og 

Romsdal?   
 
Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som funnene i undersøkelsen blir vurdert opp 
mot. Revisjonskriteriene vil ta utgangspunkt i blant annet følgende lover og avtaler:  
 Folkehelseloven  
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 Plan og bygningsloven  
 Helse- og omsorgstjenesteloven 
 Samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre og Romsdal HF. 
 
Revisjonskriterier blir utdypet i rapporten i tilknytning til det enkelte kapittel. I tillegg viser vi 
til vedlegg 2.    
 
Vi vil i tillegg i kapittel 3 beskrive utvikling av tjenester og kompetanse i kommunen og 
økonomiske forhold knyttet til samhandlingsreformen.  

2.3 Avgrensing av undersøkelsen 
Samhandlingsreformen er en retningsreform og reformens målsetninger skal gradvis nås 
gjennom et sett av virkemidler. Iverksetting skal skje over tid. Dette må undersøkelsen ta 
hensyn til. Det kan være noe vanskelig å skille mellom samhandlingsreformen og anna 
utviklingsarbeid. Dette vil i liten grad bli problematisert i undersøkelsen.    
 
Resultater fra flere nasjonale undersøkelser viser at det er utfordringer knyttet til samhandling 
og brukermedvirkning i helsetjenesten. Både brukermedvirkning og informasjonsutveksling er 
områder som jevnt over kommer dårlig ut for ulike pasientgrupper. Brukermedvirkning på 
individ- og systemnivå vil i liten grad blir tatt opp i denne undersøkelsen.  
 
Kommunen har hatt egen samarbeidsavtale med Rusbehandling Midt-Norge. Rusbehandling i 
Møre og Romsdal er nå overført til Helse Møre og Romsdal. Endring/integrering av 
tverrfaglig spesialisert rusrelatert behandling inngår i revidert avtale som vil gjelde fra 2016. 
Revisjonen har holdt samarbeidsavtalen innenfor rus utenfor denne undersøkelsen.  

2.4 Metode og data 
Denne undersøkelsen er basert på Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) standard for 
forvaltningsrevisjon RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.  
 
Undersøkelsen er lagt opp som en kombinasjon av dokumentanalyse og intervju. Det er 
gjennomført samtaler med: rådmann, enhetsleder helse/omsorg, folkehelsekoordinator, 
økonomisjef, plankoordinator/miljøvernleder, avdelingssjukepleier/leder for hjemmetjenesten 
og avdelingssjukepleier/leder for sjukeheimsavdeling.   
 
Denne rapporten tar opp ulike problemstillinger. Sett i lys av dette har revisjonen intervjuet 
forholdsvis få. Revisjonen har fått ulike innspill, og data vil i noen tilfeller ikke være 
tilstrekkelig til at vi kan trekke klare konklusjoner selv om vi kombinerer dette med 
dokumentanalyse. Revisjonen har tatt hensyn til dette i vurderingene og anbefalingene.  

2.5 Høring 
Et utkast ble sendt til Nesset kommune ved rådmannen i forkant av høringsmøte 7. oktober 
2015. Høringsutkast ble sendt kommunen i etterkant av møtet. Rådmannen hadde ikke 
kommentarer til utkastene utover mindre justeringer som er tatt inn i dokumentet.  
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3 Nesset kommune   

3.1 Utvikling av tjenester og kompetanse  
Kommunerevisjonen vil i dette avsnittet beskrive sentrale utviklingstrekk i Nesset kommune 
etter samhandlingsreformen, men gir ingen fullstendig oversikt over tjenester og kompetanse. 
Arbeidet knyttet til folkehelse er særskilt omtalt i neste kapittel. I vedlegg 5 gis en oversikt 
over organisering av sentrale tjenester i Nesset kommune.   
 
Utviklingen fra 2012 på landsbasis blir oppsummert på følgende måte i «Meld.St.26 2014-
2015 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet»: 
 Årsverkstallene viser en dreining mot høyere kvalifisert personell i de kommunale 

tjenestene. Veksten er sterkest for sykepleiere med spesialisering, en økning fra 12 til 17 
pst. Antallet leger i primærhelsetjenesten har økt med 7,4 pst. Utviklingen i kostnader og 
årsverk følger imidlertid samme utviklingstakt og retning som i årene før reformen startet. 
For aktivitetsutviklingen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er det imidlertid et 
tydelig skifte fra 2012 i retning av økt antall mottakere av korttidsopphold og 
hjemmetjenester. Tallet på liggedøgn for utskrivningsklare pasienter er kraftig redusert. 

 
Helse og omsorgsplan 2011-2030 ble vedtatt av Nesset kommunestyre 16.6.2011, sak 62/11. 
I helse- og omsorgsplan blir det vist til mål og føringer i samhandlingsreformen:    
 Økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmede og 

forebyggende arbeid.  
 Dempet vekst i bruk av sykehustjenester ved at en større del av helsetjenestene ytes av 

kommunehelsetjenesten – forutsatt like god eller bedre kvalitet, samt kostnadseffektivitet  
 Mer helhetlig og koordinerte tjenester til pasienter og brukere gjennom forpliktende 

samarbeidsavtaler og avtalte behandlingstilbud.  
 

Det blir pekt på at samhandlingsreformen gir føringer om at flere oppgaver vil bli flyttet fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten, og at dette i første rekke vil gjelde 
pasienter med sammensatte lidelser med behov for langvarig og koordinerte tjenester. (KOLS, 
rus, psykiatri, demens, diabetes, lindrende behandling). Det blir videre pekt på reduksjonen av 
rehabiliteringsplasser i andrelinjetjenesten, og at utviklingen innebærer at en økt andel av 
sykehjemsplassene må bli aktive behandlingsplasser.  
 
Kommuneplan 2012-2020 ble vedtatt i Nesset kommunestyre 29.3.2012, sak 030/12. Det 
står følgende om blant annet samhandlingsreformen i kommuneplanen:   
 Det er i dag uklart hvor stort behovet er for institusjonsplasser og kompetanse er etter 

innføringen av Samhandlingsreformen. Vi har fått tilbud fra Molde kommune om å delta i 
et interkommunalt lokalmedisinsk senter på Råkhaugen. Så langt er dette utsatt inntil 
videre av våre politikere i påvente av å høste noen erfaringer fra Samhandlingsreformen.  

 Det er og har vært et stort problem å få leger til mindre distrikts-kommuner, og 
legetilgangen må forbedres dersom flere oppgaver skal legges over til kommunene. I 
Nesset har kommunestyret gjort vedtak om at vi skal delta i en interkommunal 
legevaktordning sammen med Molde, Fræna og Eide. Denne ordningen starter i april 2012 
og skal i første omgang ha 1 års prøvetid. Et slikt interkommunalt legevaktsamarbeid vil 
være med å redusere vaktbelastningen betydelig for våre leger.  
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 Kommunen opplever et stadig økende behov for tjenester i brukernes hjem. Det er flere 
som vil motta sine tjenester i egen bolig. …… Det er derfor viktig at vi mot 2020 har en 

langsiktig planlegging på hvordan vi ønsker at omsorgstrappa i kommunen skal være for å 
kunne gi våre brukere best mulig tilrettelagte tilbud.  

 Statistikken viser at Nesset kommune ikke får noen ”eldrebølge” i årene som kommer. 

Likevel vil en kunne påregne at behovene for de ulike bo- og tjenestetilbudene innenfor 
helse og omsorgssektoren vil kunne endre seg fram mot 2020. Dette spesielt som en følge 
av Samhandlingsreformen.  

 
I Kommuneplan 2012-2020 blir kommunens hovedmål for tjenestene, vedtatt i 
kommunestyret 18.6.2009, omtalt:    
 God kvalitet på tjenesten  
 Motiverte medarbeidere  
 God økonomistyring  
 Helhetlig og langsiktig planlegging  
 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT  
 God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold.  
 
Det framgår videre i økonomiplan 2015-2018 (Vedtatt av Nesset kommunestyre 11.12.2014, sak 

111/14) at det i helse og omsorgsplanen er satt opp følgende hovedsatsingsområder, som bl.a. 
skal følges opp i resultatmål, tiltak og ikke minst handlinger.  

 Økt satsing på forebygging, rehabilitering og habilitering  
 Styrke tilbudet til demente gjelder tilbud på dag, avlastningstilbud og 

institusjonstilbud  
 Økt fokus på rekruttering av helse og omsorgspersonell  
 Økt fokus på koordinering og helhetlig tenking  
 Tilrettelegge et tjenestetilbud i kommunen i forhold til de forventinger som ligger i 

samhandlingsreformen  
 Styrke arbeidet i forhold til intern kontroll og saksbehandling.  
 Nye heldøgns plasser for tilsyn pleie og omsorg fra ca. 2030.  

 
Det framgår av økonomiplanen at helse og omsorgsplanen er evaluert i juni 2013. 
  
Kommunestyret i Nesset vedtok 26.3.2015, sak 31/15, som ledd i oppfølging av helse og 
omsorgsplanen at administrasjonen, sammen med en politisk valgt arbeidsgruppe, skal 
utarbeide detaljprosjekt for utbygginger av omsorgsboliger m.m., institusjonsplasser til 
demente, dagsenter for demente, rehabiliteringsplasser/opptrening og uteområder. Det skal 
opprettes prosjektgruppe med brukerrepresentanter.  
 
Kompetanse  
Det kommer fram følgende i helse og omsorgsplanen:  
 Det vil på de fleste områdene innen helse og omsorgstjenesten bli behov for 

kompetanseøkning. Samhandlingsreformens intensjoner tilsier at det kreves 
kompetanseøkning innenfor en rekke fagområder. Det er også behov for 
kompetanseøkning i forhold til samhandling og ledelse.  

 
Det kommer fram i Kommuneplan 2012-2020 at det er innen helse og omsorg kommunen i 
framtiden vil ha størst utfordringer med å rekruttere inn ansatte med kompetanse. 
Kommuneplanen skisserer følgende retningslinjer/ føringer mot 2020:  
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 Arbeide for å rekruttere inn kvalifisert personale til enheten, gjerne lærlinger.  
 Sørge for kompetanseheving av egne ansatte.  
  
Det framgår av Strategisk kompetanseplan for Helse og omsorgstjenesten i Nesset kommune 
2015-2016 at blant annet Samhandlingsreformen vil kreve generell økt og spesialisert 
kompetanse både medisinsk faglig og teknisk kompetanse. I tillegg vil fokus på 
Folkehelsearbeidet kreve strategisk planlegging og kompetanse. Det framgår av 
økonomiplanen at strategisk kompetanseplan skal rulleres årlig. 
 
Data fra KOSTRA, se tabell 4 i vedlegg 3, viser at Nesset kommune har høyere andel årsverk 
i brukerrettede tjenester med fagutdanning enn kommunegruppen, Møre og Romsdal og 
landet med og uten Oslo. Andelen med fagutdanning fra høyskole/universitet økte fra 35 i 
2012/2013 til 37 i 2014. KOSTRA viser videre at lege- og fysioterapitimer pr uke pr beboer i 
sykehjem var lavere enn kommunegruppen, Møre og Romsdal og landet med og uten Oslo.  
 
Det kommer fram i samtale at kommunen har god dekning når det gjelder fagpersonell, og at 
kommunen er flink til å rekruttere sykepleiere. Det kommer videre fram at det ikke har skjedd 
noe mer spesialisering etter samhandlingsreformen.  

 
Hjemmetjenesten er organisatorisk slått sammen og har felles leder, blant annet for å sikre 
god sjukepleierdekning i hele kommunen. Kompetansen blir brukt i hele kommunen etter 
behov. Det har vært en samkjøringsperiode. Det kommer fram i samtale at det forventes at 
mer skal gjøres i heimen og hjemmetjenesten er beredt og forberedt på dette. Det blir vist til at 
sjukepleierdekninga er god. Det er sjukepleiere med langt erfaring og sjukepleiere med 
spesialisering. Det blir vist til at hjemmetjenesten gjorde mye også før samhandlingsreformen. 
Pasientene er nå tidligere ute fra sjukehuset, og det kreves tettere oppfølging etter for 
eksempel kirurgiske inngrep. Det kommer fram i samtale at det er økt forventning til 
kommunen og at hjemmetjenesten klarer å håndtere dette. Kommunen oppdaterer seg i 
forhold til den teknologiske og medisinske utviklingen, og får veiledning fra sykehuset ved 
behov.  
 
Det har i hjemmetjenesten vært prosjekt innen hverdagsrehabilitering for noen brukere med 
gode resultat. Det er behov for oppfølging. Det er fokus på hjelp til selvhjelp. Dette er særlig 
aktuelt for nye brukere. Det er også fokus på forebygging når det gjelder psykisk helse. 
Dagsenteret er for eksempel en viktig møteplass. Det kommer fram i samtale at det er 
utfordringer knyttet til å få personalet til å ha felles og bevisste strategier.  

 
Hjemmetjenesten mangler nattjeneste. Det kommer fram i samtale at det er stort behov for 
dette. Brukere vil da for eksempel kunne legge seg når de vil, og flere kan i framtiden bo 
hjemme. Nattevakten på korttidsavdelingen har ansvaret for trygghetsalarmen på natt. De som 
bor i nærområdet til omsorgssenteret kan betjenes derfra. Det er ellers gjort avtale med familie 
og personalet (frivillig) slik at tilbudet om trygghetsalarmen fungerer på natt for hele 
kommunen. Ved spesielle behov kan en leie inn ekstra personalet. 
 
Lederne for de ulike enhetene/avdelingene tilrettelegger innenfor sine rammer. Det kommer 
fram i samtale at det til tider er et press særlig innen hjemmetjenesten. De sliter med å finne 
folk, og tjenesten er sårbar ved fravær. På korttidsavdelingen er det færre ansatte per bruker, 
da pasientene skal ha et mindre pleiebehov enn pasientene på sykehjemsavdelingen. Det er 
ikke sykepleier hele døgnet. På langtidsavdelingen er det mer folk, og det er 
sykepleierdekning hele døgnet. Korttidsavdelingen og sykehjemsavdelingen er lokalisert i 
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samme bygg, så ved akuttsituasjoner/behov for sykepleiere på natt kan sykepleier på 
sykehjemsavdelingen gå over til korttidsavdelingen. De fleste på korttidsavdelingen har 
vedtak om langtidsplass.  
 
Det kommer fram i samtale at sjukeheimen har erfarne sjukepleiere og hjelpepleiere. Ansatte 
har spesialisering innen geriatri og ressurssjukepleier innen kreft. Kreftsjukepleier 
(hjemmetjenesten) brukes også ved sjukeheimsavdelingen. (veiledning) Kompetansen brukes 
på tvers. Det kommer fram i samtale at det er fordel med liten kommune. Det er lett å ta 
kontakt. Det er vekt på forebygging blant annet trim og musikkterapeut. Det er nå er flere 
yngre brukere under 70 år. Det kan være komplekse tilfeller. Disse var før på sjukehus. Blant 
annet nye behandlingsmetoder gjør at pasienter kan skrives ut tidligere. 
 
Antall eldre er stabil i Nesset kommune, men antall demente øker. I juli 2015 var det fire 
ledige rom ved omsorgssenteret. Dette svinger litt. Det kommer fram at det kan være 
utfordring når det er behov for døgnkontinuerlig pleie i heimen.  
 
Kommunen tilrettelegger for å kunne ta flere oppgaver gjennom tilbud om videreutdanning 
innen blant annet kreft, demensomsorg, palliasjon, jf. Strategisk kompetanseplan for Helse og 
omsorgstjenesten i Nesset kommune 2015-2016. Kommunen har også fysioterapeut med 
kompetanse innen hverdagsrehabilitering.  

3.2 Økonomi 
Kommunerevisjonen vil i dette avsnittet gi noe sentrale data knyttet til økonomien i 
samhandlingsreformen.   
 
I 2010 fikk kommunene økte frie inntekter begrunnet med samhandlingsreformen. Dette 
skulle bidra til bedre helse i befolkningen, forebygge sykdom og sykdomsutvikling, begrense 
unødvendige innleggelser i sykehus, redusere behandlingsbehov og bidra til at eldre er 
funksjonsfriske lengst mulig. Anslagsvis har Nesset kommune fra 2010 fått lagt til rammen 
ca. kr 140 000. (Beregnet tilskudd i forhold til antall innbyggere.) 
 
Fra 2012 måtte kommunene betale for utskrivningsklare pasienter i sjukehus som venter på 
tilbud i kommunen. Ordningen med medfinansiering ble videre innført. Kommunene fikk 
overført midler og skulle betale en del av kostnadene for pasienter innlagt i sjukehus (unntak 
for psykisk helse, fødsler m.m.). Medfinansiering ble avviklet fra 2015.  

 
Nesset kommune fikk et tilskudd på 3,9 mill. kroner til medfinansiering og utskrivningsklare 
pasienter. Tabellen nedenfor viser kommunens anslag for tildelte midler i 2012, 2013 og 2014 
og kommunens utgifter/betaling til helseforetaket.    
 
Tabell 3.1 Anslag overføring samhandlingsreformen til Nesset kommune – regnskap/utgifter til helseforetaket. (1000 kr) 
 2012  2013  2014  
 Overføring Utgifter Overføring Utgifter Overføring Utgifter 
Medfinansiering 3 529 3 682 3 648 3 550 3 667 4 028 
Utskrivningsklare 
pasienter 

395 0 408  29 410 298 

Sum 3 924 3 682 4 056 3 579 4 077 4 326 
Kilde: Nesset kommune 
  
Ser en isolert på overføringene av midler knyttet til medfinansiering og utskrivningsklare 
pasienter og kommunens utgifter til helseforetaket/sjukehuset var kommunens utgifter til 
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sjukehusa mindre enn overføringene både i 2012 og 2013. I 2014 derimot var utgiftene større 
enn overføringene.   
  
Etter at medfinansieringsordningen ble avviklet fra 2015, fikk kommunen et trekk i sine 
rammer og sitter i 2015 igjen med anslagsvis 320 000 kroner i følge økonomisjefen i Nesset 
kommune. (Anslag der det er tatt hensyn til delkostnadsnøkkelen for samhandling hvert år.)       

  
Andre midler 
Midler til oppbygging og drift av døgntilbud om øyeblikkelig hjelp (ØH-hjelp) i kommunene 
blir trukket fra rammetilskuddet til kommunene og så delt ut igjen til de kommunene som 
etablerer et tilbud. Dette innebærer at alle kommunene får sin andel av trekket uavhengig av 
om de har etablert eget tilbud. For Nesset kommune innebar dette trekk i rammen hvert år i 
perioden 2012-2015. I 2015 var trekket 60 000 kroner. (Kilde: KS-modell for skatte- og 

rammeoverføring) Ved etablering av tilbud, som er pålagt fra 2016, blir dette fullfinansiert 
gjennom overføring fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og direkte bidrag fra de 
regionale helseforetakene. Helse Møre og Romsdal får dermed et trekk i sine rammer. (18,5 
mill. kr i 2015)  
 
I statsbudsjettet for 2014 ble 180 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter 
grunngitt med behovet for styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det var også en 
styrking i statsbudsjettet 2015 av helsestasjonstjenesten, inkludert skolehelsetjenesten og 
jordmortjenesten. Nesset kommune fikk 100 000 kroner i 2014 og 246 000 kroner i 2015 til 
styrking av disse tjenestene. Helsedirektoratet viser i «Status for samhandlingsreformen 
2014» til at helsestasjon- og skolehelsetjenester er definert som satsningsområder, og at det er 
en utfordring for mange kommuner å etterleve kravene til denne tjenesten. Det kommer fram i 
samtale at Nesset kommune ikke har styrket tilbudet, men videreført ressursene i en situasjon 
med reduksjoner ellers i kommunen.  
 
Kommunen deltar i ulike prosjekt og har gjennom dette fått midler blant annet til prosjekt i 
regi av Romsdals Regionråd. (ROR). Kommunen har videre fått tilskudd til stilling som 
folkehelsekoordinator gjennom partnerskapsavtale med fylkeskommunen.  
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4 Folkehelsearbeidet  

4.1 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Problemstilling  
Hva er status for arbeidet med å styrke folkehelsearbeidet i kommunen?   
 
Revisjonskriterier 
 Nesset kommune har fastsett mål og strategier for folkehelsearbeidet for å møte 

kommunens utfordringer   
 Nesset kommune har iverksatt tiltak og etablert samarbeid mellom alle kommunale 

sektorer   
 
Revisjonskriteriene er henta fra samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre 
og Romsdal, folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven, plan- og bygningsloven (PBL) 
og partnerskapsavtalen med Møre og Romsdal fylkeskommune.  
 
Kommunen skal etter folkehelseloven ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Kommunen skal 
i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven fastsette overordnede mål og 
strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står 
overfor med utgangspunkt i oversikten. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å 
møte kommunens folkehelseutfordringer.  
 
Det går også fram av samarbeidsavtalen med helseforetaket at kommunen skal ha oversikt 
over helsetilstanden og identifisere faktorer som påvirker helsa. Kommunen skal videre 
etablere tverrfaglig samarbeid mellom alle kommunale sektorer for å fremme helse og 
forebygge sjukdom.  
 
Kommunens plikter som følge av God helse partnerskapet/Partnerskapsavtalen med 
fylkeskommunen (2013-2016):    
 Bruk av alle kommunale sektorar i folkehelsearbeidet. 
 Fastsette mål og strategiar for folkehelsearbeidet – med forankring i det kommunale 

planarbeidet.  
 Utarbeide oversikt over helsetilstanden og dei positive og negative faktorane som kan 

virke inn på den. Oversikta skal danne grunnlag for lokal planlegging.  
 Tilsette folkehelsekoordinator i minimum 50 % stilling. Koordinator bør ha ei sentral 

plassering i organisasjonen, då folkehelsearbeid omfattar heile kommunen si verksemd. 
 
Generelt 
I juni 2015 publiserte Riksrevisjonens rapport om folkehelsearbeidet med følgende 
konklusjon: 
 De fleste kommunene har foreløpig ikke etablert et systematisk folkehelsearbeid. 
 Arbeidet med folkehelse og folkehelsetiltak er ikke tilstrekkelig kunnskapsbasert. 
 Folkehelsearbeidet er ikke godt nok forankret i sektorer utenfor helse.  
 Det er behov for å styrke oppfølgingen av det kommunale folkehelsearbeidet.  
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Lignende funn er gjort av blant andre Helsetilsynet og Norsk institutt for by- og 
regionsforskning.  
 

4.2 Fakta og beskrivelse  

4.2.1 Folkehelse i planlegging i Nesset kommune  

I Helse og omsorgsplanen 2011-2013 har fokus på forebyggende arbeid. Det framgår der at 
målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale 
helseforskjeller. Strategiene retter seg mot hele befolkningen. I tillegg til helsesektorens 
innsatser, ligger påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer. Eksempler: Utdanning, arbeid, 
bo – og nærmiljø, ren luft, fravær av støy, gang – og sykkelveier, turstier og friluftsliv, fysisk 
aktivitet i skolen.  
 
Det blir pekt på utfordringer blant annet knyttet til å benytte personellressurser enda mer 
målrettet i forhold til det forebyggende arbeid, legge forholdene til rette slik at de fleste kan 
bo i egen bolig og sikre folkehelseperspektivet i alt plan- og styringsverktøy i kommunen. 
Det ble skissert konkrete tiltak som samarbeid mellom NAV, skole og helse for å arbeide med 
frafall i videregående skole.   
 
I Kommuneplan 2012-2020 blir folkehelse omtalt under planforutsetninger. Det blir pekt på 
at kommunen og lokalmiljøet er den viktigste arenaen for folkehelsearbeid, og at 
folkehelseloven som trådte i kraft fra 1.1.2012, pålegger kommunen å ivareta folkehelse i alt 
planarbeid. Det framgår også under retningslinjer/ føringer mot 2020 for helse og omsorg at 
forebyggende og helsefremmende arbeid skal ha fokus i alt planarbeid.  

 
Det kommer fram i samtale at politisk ledelse var sentral i arbeidet med kommuneplanen, og 
det ble lagt opp til folkemøter. Det kommer fram at det var mye fokus på arealdelen.  

 
Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2013-
2016, har handlingsplan som rullers hvert år. Kultur, idrett og fysisk aktivitet er et av 
satsingsområda i vedtatt kommuneplan for Nesset. Det blir vist til at dette også er i tråd med 
nasjonale og regionale føringer for folkehelse og kultur- og idrettsaktivitet. Det kommer fram 
at det er viktig at alle bygder i kommunen har gode sosiale møteplasser og aktivitetstilbud.  
Det framgår også av denne planen at folkehelse er overordna i alt planarbeid og videre at 
kommunen og lokalmiljøet er den viktigste arenaen for folkehelsearbeid.  
 

Det blir vist til samfunnsutviklingen med «dei nye folkesjukdommane» ensomhet, angst, 
fedme, fysisk inaktivitet, rus, sosiale ulikheter mm. Nesset kommune har forplikta seg 
gjennom Folkehelsepartnarskapet; eit avtalebasert offentleg-privat-frivillig partnarskap der 
alle sektorane i samfunnet er med. Det er et mål at kommunens kulturarbeid skal stimulere til 
glede, trivsel og identitet. Det er en kommunal føring at fokus på arbeid og tiltak som 
fremmer folkehelse skal være gjennomgående i Nesset kommune sin virksomhet. Ved støtte 
til lag og foreninger skal tiltak innenfor helsefremmende arbeid prioriteres.    
 
I planen blir også forholdet til andre kommunale planer som helse- og omsorgsplan, plan for 
skoleutvikling og ruspolitisk plan tatt opp. Det blir pekt på at helse og omsorgsplan skal bidra 
til økt livskvalitet og redusert press på helsevesenet gjennom satsing på helsefremmede og 
forebyggende arbeid. Det skal i tråd med ruspolitisk plan legges vekt på å skape gode 
møteplasser og tilbud til alle innbyggere med særlig vekt på barn og unge. 
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Det framkommer i Kommunal planstrategi 2012-2015 at nasjonale og regionale 
forventninger blant annet er livskvalitet, oppvekstmiljø og folkehelse. Det blir vist til Lov om 
folkehelse og samhandlingsreformen blant annet kravet om oversikt over helsetilstanden og 
folkehelse i planarbeid i alle sektorer/fagområder i kommunen.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune uttaler i sin høring blant annet følgende om folkehelse:   
 Folkehelselova stadfester at kommunane skal fremje folkehelse innan dei oppgåver og 

med dei virkemidlar kommunen er tillagt, herunder lokal utvikling og planlegging, 
forvaltning og tenesteyting. Til dømes vert det mellom anna viktig å tenke folkehelse 
innanfor både barnehage, skule, arealplanlegging og eldreomsorg. Helse vert skapt på alle 
arenaer i livet. 

 
Fylkeskommunen peker på at utfordringene på folkehelseområdet i liten grad er omtalt i 
planstrategien, og videre: «Folkehelse bør inn som perspektiv i all planlegging i kommunen, 
og kommunen bør særleg være oppmerksam på tilhøve som kan utjamne sosial ulikheit.» 

 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir også uttale angående folkehelse i planstrategien:  
 Den nye folkehelselova gir kommunane ansvar for å fremme folkehelsa. Prinsippet om å 

fremme befolkninga si helse i alle sektorar («helse i alt vi gjør») gjeld for kommunane. 
Det betyr at omsynet til befolkninga si helse skal integrerast i avgjerdsprosessar og i 
handlingar som kommunen har i ulike roller, som til dømes; som eigar av verksemd og 
eigedom, arbeidsgivar, tenesteytar, utviklingsaktør mv. 

 
På bakgrunn av innspill fra fylkeskommunen og fylkesmannen tok Nesset kommune inn et 
eget temapunkt i strategiplanen som beskriver folkehelsearbeidet. Det framgår videre av 
planstrategien at det skal utarbeides oversikt over befolkningens helsetilstand i 2013 og 2014.  
  
Det kommer fram i samtale at det nå er fokus på at folkehelse skal ha en sentral plassering. 
Det blir videre vist til at folkehelse ikke er noen «trussel» mot andre sektorer. Mange driver 
med folkehelsearbeid uten at det blir definert som det. Dette gjelder for eksempel tiltak for å 
sikre bedre vannkvalitet.   
 
Det framgår av Økonomiplan Nesset kommune 2015-2018 at folkehelsearbeid skal være 
sektorovergripende, og skal drives gjennom tiltak i alle sektorer i Nesset kommune, med disse 
mål:  

 trygghet og medvirkning for den enkelte, gode bomiljø og gode oppvekstsvilkår for 
barn og unge  

 et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og en sunn livsstil  
 forebygging av sykdommer og skader  

 
Det blir vist til at politikerne gir uttrykk for at hensyn til folkehelseaspektet er avgjørende for 
å fremme vekst og positiv utvikling. Folkehelsearbeidet er forankret i kommuneplanen der det 
er et mål at Nesset skal være den mest attraktive bokommunen i regionen. Videre at 
folkehelse er et overordna satsingsområde forankret i kommunal planstrategi. Delmål 
folkehelse og tiltak i forhold til folkehelsesatsingen inngår i økonomiplanen, se vedlegg 4.   
 
I Årsmelding 2014 er folkehelsearbeidet omtalt. Det blir rapport på samlede folkehelsetiltak 
til Møre og Romsdal fylkeskommune etter satsingsområdene i «Regional delplan for 
folkehelse 2014-2017». Der blir også «Folkehelsearbeidet i Nesset kommune, et 
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tverrsektorielt satsingsområde» omtalt. Det blir også rapport på måloppnåing med 
utgangspunkt i kommuneplanen/økonomiplanen. Det framgår hvilke tiltak som er utført, 
delvis utført og ikke utført.   
 
Det framgår av økonomiplanen at folkehelsekoordinator i Nesset kommune har utarbeidet en 
mal for rapportering og denne sendes til alle enhetsledere slik at Nesset kommune kan 
rapportere til Møre og Romsdal fylkeskommune, God Helse partnerskapet på den totale 
innsats av folkehelsearbeid i Nesset kommune gjennom året.  
 
Generelt om planlegging og tiltak 
Det kommer fram i samtale at folkehelsekoordinators oppgave er å sikre folkehelse for hele 
befolkningen og at folkehelse blir del av et hele. Det kommer videre fram at det kan være 
vanskelig å synliggjøre dette i planleggingen og sikre en rød tråd. Det er ikke satt av ekstra 
midler til tiltak. En må få det til innenfor rammen. Det blir vist til at medvirkningen er stor, 
men at den per i dag ikke er tilstrekkelig systematisert eller dokumentert for å kunne vise 
hvilke utfordringer de ulike tiltakene imøtekommer.   
 
Nærmere om arbeidet med oversikt over helsetilstanden 
 
I Helse og omsorgsplanen 2011-2013 blir det pekt på at det er en utfordring at kommunen 
mangler en oversikt over befolkningens helse og levekår i forhold til videre planlegging. 
 
Det framkommer i Kommunal planstrategi 2012-2015 at kommunen skal ha oversikt over 
helsetilstanden og faktorer som påvirker helsa til kommunens innbyggere. Den skal legges til 
grunn for planarbeid i alle sektorer/fagområder i kommunen. Det framgår av planstrategien at 
kommunen skal lage slik oversikt. Den er lenke til folkehelseprofilen for kommunen fra 
Nasjonalt folkehelseinstituttet og fylkesstatistikk fra Møre og Romsdal fylkeskommune. 
 
Fylkeskommunen viser i sin uttale til planstrategien at oversikt over helsetilstanden i 
befolkninga skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi. De peker på 
at utfordringene på folkehelseområdet i liten grad er omtalt.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune viser til at kommunenes oversikt skal bygge på 
opplysninger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt, fylkeskommunen, de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene og kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som 
kan ha innvirkning på folks helse. Fylkesmannen understreker også at det er viktig at 
kommunen bruker lokal kunnskap og erfaringer i arbeidet med å få oversikt over utfordringer 
i befolkninga si helse. Folkehelse (oversiktsarbeidet, mål, strategier) var tema på dialogmøte 
mellom kommunen og fylkesmannen i mai 2014.  
 
Det blir i Økonomiplan Nesset kommune 2015-2018 vist til at Nesset kommune i løpet av 
avtaleperioden (God partnerskap) skal kartlegge folkehelseutfordringer og legge langsiktige 
strategier for innsatsområdene fysisk aktivitet, tobakk, rus, psykisk helse, kosthold og 
utjevning av sosiale ulikheter i helse.  
 
Kommunen har deltatt på kurs i regi av KS om medfinansiering/bruk av sjukehustjenester for 
å få oversikt over hvor en kunne forebygge og hindre innleggelser i sjukehus. Kommunen har 
brukt tilgjengelig data og benyttet disse i årsplaner og saksutredninger for eksempel i 
forbindelse med behov for nybygging av omsorgsboliger. Det kommer fram i samtale at 
kommunen har begynt å lage oversikt over helsetilstanden tidligere, men dette tidligere ikke 
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har blitt prioritert pga. ressurssituasjonen. Kommuneoverlegen skal blant annet bidra i 
arbeidet. Dette har vært vanskelig å få til pga. personellsituasjonen. 
 
Det har kommet nasjonal veileder med eksempel. Det framgår av Årsmelding 2014 at det i 
folkehelsearbeidet i 2015 er en utfordring å komme i gang med oversiktsarbeidet i samarbeid 
med IKT Orkide, jf. kommunal planstrategi. Siden det skulle komme mal fra IKT Orkide, ble 
en anbefalt å vente. Det blir sett på som hensiktsmessig med interkommunalt samarbeid og 
felles verktøy for presentasjon av oversikten. Det vil på bakgrunn av oversiktsarbeidet 
utarbeides rapport med kommunens utfordringer. Det blir vist til at det tar mye tid, og at det er 
vanskelig å samle folk.  
  
Det kommer fram i samtale at det er en utfordring i Nesset kommune å skissere utfordringer 
uten at dette blir personifisert. Det blir vist til at Nesset er en liten kommune. Det er sendt 
spørreskjema til lederne for å få innspill når det gjelder utfordringer. Oversikt med 
utfordringsbilde skal danne grunnlag for rullering av planstrategi i 2016 og kommuneplanen. 
Oversiktsarbeidet vil være eget dokument der det vil framgå hvordan rutinene skal være 
framover. Det kommer fram i samtale at Nesset er en liten kommune som må favne om mye, 
og at kommunen må velge en middelvei og ta tak i de største utfordringene.  
 
Sak om arbeidet med oversiktsarbeidet ble lagt fram for politikere 4.6.2015. Nesset 
formannskap gjorde slikt vedtak:  
 Etter Folkehelseloven § 5 er Nesset kommune pliktig til å sikre en skriftlig oversikt over 

helsetilstanden til innbyggerne i Nesset og hva som påvirker denne. Arbeid med dette 
igangsettes. Arbeidsgruppe bestående av kommuneoverlege, 
plankoordinator/miljøvernleder, assisterende rådmann og folkehelsekoordinator opprettes. 
Som styringsgruppe og referansegruppe benyttes grupper som allerede er i funksjon. 
Arbeidsgruppa lager en strategi/framdriftsplan som sikrer ferdigstillelse av arbeidet innen 
01.09.2016. Det legges opp til tverrsektoriell involvering i utarbeidelsen av 
oversiktsdokumentet. 

 
Det framgår følgende av saksframlegg 4.6.2015: 
 Oversiktsarbeidet skal resultere i et samlet oversiktsdokument som skal foreligge hvert 

fjerde år. Dette skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og 
bygningsloven. Hovedhensikten med oversiktsdokumentet er å forankre 
folkehelsearbeidet politisk, på tvers av sektorer og som en langsiktig satsing. 

 Kommunen skal i tillegg ha en løpende oversikt over folkehelsa som dokumenteres i den 
enkelte enhet på en hensiktsmessig måte. Dette gjøres i stor grad allerede i vår kommune 
på avdelingsnivå og gjennom vårt årlige styringsdokument, økonomiplanen. Betydning for 
folkehelse vurderes i alle saksframlegg og folkehelsesatsingen synliggjøres i kommunens 
årsmelding. Regional delplan for folkehelse 2014-2017 ligger til grunn for den 
tverrsektorielle satsingen innen folkehelse som vi rapporter til Møre og Romsdal 
fylkeskommune, jfr. avtale Partnerskap God Helse som Nesset kommune har vært en part 
i siden 2010. 

 
Planlegging - ansvarsfordeling og samordning  
Det kommer fram i samtale at i tillegg til rådmannen har plankoordinator et ansvar for 
oppfølging av kommuneplanen. Dette gjelder i første rekke ansvar for koordinering av 
(arealplan og) reguleringsplanprosesser. Plankoordinator er lagt til enhet for teknisk, samfunn 
og utvikling/avdeling for samfunn og utvikling. Plankoordinator deltar i liten grad på formelle 
møter i ledelsen. Det er utvidet ledermøter av og til der avdelingsleder kan møte. I arbeidet 
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med kommuneplan var politisk ledelse sentral. Plankoordinator bidrog og har/hadde et ansvar 
for arbeidet med planstrategien.  
 
I arbeidet med reguleringsplaner tar plankoordinator initiativ til tverrsektorielle møter der 
ulike saksbehandlere (landbruk, næring, barnerepresentant etc.) møter i tillegg til 
folkehelsekoordinator. Plankoordinator påpeker betydningen av fullført saksbehandling som 
skal sikre at ulike interesser og hensyn blir ivaretatt. Det blir påpekt at det en liten kommune 
er oversiktlig og at det er uformelle møter. Samordning kan også ivaretas gjennom det 
elektroniske saksbehandlings- og arkivsystem Ephorte. Det er i tillegg faste møter mellom 
plankoordinator, folkehelsekoordinator og kulturkonsulent der aktuelle problemstillinger 
knyttet til planlegging også kan tas opp.  
 
Rådmannen og økonomisjefen har ansvar for økonomiplanen. Plankoordinator deltar ikke i 
dette arbeidet. Folkehelsekoordinator gir innspill til økonomiplanen.  
 
Det kommer fram i samtale at det er ledelsen sitt ansvar å følge opp hvordan folkehelse i plan 
skal ivaretas og iverksettes.   

4.2.2 Tiltak for å fremme folkehelse herunder tverrfaglig samarbeid 

Det framgår av Økonomiplan Nesset kommune 2015-2018 at folkehelsearbeid i Nesset 
kommune er et tverrsektorielt satsingsområde. Folkehelsearbeid skal være 
sektorovergripende, og skal drives gjennom tiltak i alle sektorer i Nesset kommune. 
Det blir vist til at det i Nesset drives et utstrakt folkehelsearbeid innen de ulike kommunale 
avdelinger, enheter, i frivillig sektor og i ulike bedrifter. Det blir pekt på at utfordringen til 
alle enheter for budsjettåret 2015 er å finne innovative måter å utvikle folkehelsetiltak på 
innen ordinær drift.  
 
I Helse og omsorgsplanen 2011-2013 blir det pekt på at den største utfordringen kanskje 
ligger i å få til mer formelle samarbeidsarenaer.  
 
Kommunen er med i partnerskap for folkehelse med fylkeskommunen. Nesset kommune 
inngikk i 2010 partnerskapsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune for gjennomføring 
av God helse programmet. Denne partnerskapsavtalen er fornyet for perioden 2013-2016, med 
gjensidige forpliktelser. Kommunen får tilskudd i tråd med gjeldende partnerskapsavtale. 
Partnerskapsavtalen forplikter også kommunen til selv å sette av midler til folkehelsearbeid.  
 
Kommunen har ansatt folkehelsekoordinator. Folkehelsekoordinatorstiling er lagt til 
rådmannens stab, i 50 % stilling.  
 
«God helse-partnerskapet» blir presentert på Nesset kommune sin heimeside.  Programmet 
har følgende innsatsområder: Økt fysisk aktivitet 

 Sunnere kosthold  
 Redusert bruk av tobakk 
 En ansvarlig rusmiddelkultur (rusforebygging) 
 Bedre psykisk helse 
 Utjevning av sosiale forskjeller i helse 

 
Det framgår at kommunen ønsker å ha fokus på det forebyggende og helsefremmende arbeid 
på alle tjenestenivå i kommunen, og at tverrfaglig/sektorovergripende samarbeid er et 
nøkkelord. Og videre:  
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 Det en ofte ser er at det forebyggende arbeidet lider i tider med nedskjæringer. I en 
liten kommune er det de samme personene som sitter i de ulike gruppene/team som 
skal arbeide forebyggende, og man er avhengig av ildsjeler for å få det til.  

  
Kommunen rapporterte for 2013 og 2014 på følgende tema med utgangspunkt i fylkesdelplan 
for folkehelse:  
 Samfunnsutvikling for en god start i livet.  
 Helsevennlig arbeidsliv.  
 Aktiv, trygg og frisk alderdom.  
 Trygt og helsefremmende fysisk miljø.  
 Inkludering og deltakelse i kultur og frivillige organisasjoner/lag.  
 Organisering og samhandling, et kunnskapsbasert folkehelsearbeid.  
 
I rapporten til fylkeskommunen framgår ulike tiltak som kommunen har satt i verk.  
 
I sak 8/11 til HOK (utvalg for helse, omsorg, kultur) ble det oppnevnt styringsgruppe for 
God Helse programmet i Nesset kommune. Denne består av leder for HOK, ordfører, 
rådmann, kulturkonsulent og folkehelsekoordinator.  
 
Rådgivergruppe HOK, bestående av assisterende rådmann, enhetsleder helse- og omsorg, 
skolefaglig rådgiver, barnehagefaglig rådgiver og kulturkonsulent, har også en rolle i 
folkehelsearbeidet. (Rådgivergruppa er også referansegruppe for oversiktsarbeidet og skal 
bidra med tverrsektoriell kvalitetssikring, innspill og drøftinger omkring prosess, strategiske 
valg og videre saksframlegg.) 
 
I de faste møtene mellom folkehelsekoordinator, plankoordinator og kulturkonsulent blir det i 
tillegg til planlegging arbeidet med konkrete tiltak og gjennomføringen av disse.   
 
Det er ikke satt av egne midler til folkehelsetiltak, men innenfor rammene legges det til rette 
for folkehelsetiltak innen alle sektorer:  
 
 Folkehelsekoordinator har faste møte med kultur og plan hver 4-6 uke – dette er 

arbeidsgruppa for folkehelse – samordningsmøte - kultur, folkehelse, plan jobber tett 
sammen. 

 Faste møte med barnehagene. 
 Forebyggende arbeid knyttet til tannhelse. «Vann er tingen» - utdeling av vannflasker i 8. 

klasse 
 Foreldreveiledningskurs – 4. klasse – ernæring/fysisk aktivitet 
 Aktiv på Dagtid. (ApD) 
 Aktive eldre – trygge eldre på å bo heime lengre. 
 Helsefundamentet – folkehelse – styrke utsatte grupper - «tidlig inn».   
 «Stikk Ut NOS» – knyttet til Nesset omsorgssenter – ti postkasser rundt bygget – fått 

sponsa elektronisk rullestol så flere kommer seg ut. 
 «Stikk Ut» for barnehage – «Kul-tur». 
 Prøver å få ulike grupper til å samarbeide for samme formål (ungdom/eldre – 

barnehage/eldre) – prøver å unngå særordninger.  
 Folkehelse for utsatte grupper – kurs, aktivitet, friluftsliv, utstyrsbase – samling 4-6 

gonger i året – ledet av folkehelsekoordinator.  
 Involvering av flyktninger - friluftsliv  
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 Kommunen har ikke frisklivssentral. Det står nevnt i planer. Det drives derimot mye 
frisklivsarbeid. Opplegget slik det er organisert i kommunen utløser ikke støtte fra 
Fylkesmannen.  

 Frivilligsentral fra september 2015. 
 I samarbeid med Friluftsråd er det lagt til rett for friluftsliv i alle bygder. Kommunen er i 

gang med kartlegging av friluftsområde. (Ferdig 2015)  
 I 2015 vil Nesset kommune markere Friluftslivets år. Tverrsektorielle tiltak skal gi økt 

bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. (økonomiplanen)  

 Lavterskeltilbud – forebygging – skjer via svangerskapsomsorg, helsestasjon, 
skolehelsetjeneste – eksempel psykisk helse i skolen 5-8 trinn/undervisning i forebygging.  

 Kommunen deltar i fylkesprosjekt om mobbing i skole og barnehage. (lede fra Sunndal)  
 Ungdomsprosjekt i regi av NAV til 2014 – forebygge frafall videregående skole.  
  «Hybelkurs». Mange må på hybel når de er 14-15 år.  
 «Helse i alt vi gjør», kurs for kommunalt ansatte, arbeidsmiljø (kost, trim etc.) 10 % av 

befolkningen jobber i kommunen. 
 Tettstedsutvikling og nærturområde; skilting av turstier, strandpromenade, badestrand 

helseløypa.  
 I alle saksframlegg skal konsekvenser av folkehelse belyses. 
 Reguleringsplaner - gang og sykkelvei. 
 Sykkelstrategi. 
 Informasjon til folk gjennom servicekontoret, hjemmeside – viktig i det tverrsektorielle 

arbeidet. 
 Biblioteket støtter opp om tiltak innen folkehelse, gjør informasjon om folkehelse lett 

tilgjengelig for folk.  
 Både skole og barnehage har mange planer og tiltak innenfor folkehelse og bidrar til at 

barn kan ta gode valg for helsa si og hindre ulikheter i helse. Barnehagene har mange 
friluftsaktiviteter.     

 
Omsorgsprisen 2013 blei tildelt Nesset kommune for " Aktive seniorer i Nesset" 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal begrunnet dette blant med:  
 arbeid både på system- og individnivå  
 fokus på det friske og det brukeren sjøl mestrer 
 fokus på tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid med høg grad av brukermedvirkning 
 samarbeid mellom frivillige, kultur og omsorg  
 kommunen har et innovativt arbeid innen folkehelse og forebygging i tjenestene  
 
Det kommer fram i samtale at det er flere i kommunen som jobber godt sammen, og at det er 
ildsjeler. Dette gjør at en har lykkes med flere tiltak. Det vises også til at dette er ledd i 
kommunens arbeid med omdømmebygging.     
 
Folkehelsekoordinator rapporterer til rådmannen (ass. rådmann) i sin halve stilling som 
folkehelsekoordinator. Det kommer fram i samtale at koordinator får god støtte fra rådmannen 
i arbeidet med folkehelse. Det blir vist til at folkehelsekoordinatorstillinger krever god 
oversikt, og at lang fartstid i kommunen er en fordel. Arbeidet krever tid og økonomiske 
midler. For å løfte folkehelse må det konkrete tiltak til. Det blir pekt på at det ikke holder med 
planer for å få til iverksetting av tiltak. Det tar tid å iverksette og dokumentere. 
Folkehelsekoordinator «trår inn på» andres arena, men dette blir stort sett godt mottatt. Det å 
videreføre tiltak sjøl for enhetene og få det som integrert del av hverdagen, kan være en 
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utfordring. Folkehelsearbeidet er avhengig av at ulike etater etc. tar ansvar. Det blir pekt på at 
det er ønskelig å utarbeide et årshjul.  
 
Det kommer fram i samtale at samordning mellom ulike enheter kunne blitt bedre, spesielt på 
ledernivå. Samordning (fra ledernivå) mot resten av organisasjonen kan forbedres. Det blir 
framhevet at rådgivergruppa til HOK (helse, omsorg, kultur) fungerer bra, men at det mangler 
arena for gode drøftinger på tvers av organisasjonen knyttet til planlegging, inklusiv 
folkehelsearbeidet.  

4.3 Kommunerevisjonens vurderinger og anbefalinger  
Folkehelse i planlegging 
Nesset kommune har integrert folkehelseperspektivet i ulike planer. Kommunen har skissert 
mål og tiltak, og det rapporteres på folkehelsearbeidet i årsmeldinga. Konsekvenser for 
folkehelse inngår som fast del i alle saksframlegg.  
 
Kommunen skal etter folkehelseloven ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Kommunen skal 
i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven fastsette overordnede mål og 
strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står 
overfor med utgangspunkt i oversikten. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å 
møte kommunens folkehelseutfordringer.  
 
Det kommer fram i denne undersøkelsen at det er forbedringsområder i forhold til disse 
kravene. Dette gjelder i første rekke oversikt over helsetilstanden/kommunens 
folkehelseutfordringer. Revisjonen mener kommunen kan sikre bedre sammenheng mellom 
oversikt over helsetilstanden/utfordringer, mål og strategier og rapportering i forhold til mål 
og strategier. Samtidig vil revisjonen understreke at det framgår av ulike planer, årsmelding 
og samtaler at kommunen har stort fokus på folkehelsearbeidet. Kommunen har startet med 
oversiktsarbeidet som vil danne grunnlag for planer framover.  
 
Tiltak for å fremme folkehelse herunder tverrfaglig samarbeid  
Nesset kommune har flere folkehelsetiltak i ulike sektorer. Kommunen har 
folkehelsekoordinator og deltar i «God helse partnerskapet» med fylkeskommunen.  
Med unntak for delfinansiering av folkehelsekoordinatorstillingen, har ikke Nesset kommune 
satt av egne midler, men gjennomfører tiltak innenfor vedtatte økonomiske rammer.  
 
Det skjer tverrfaglig samarbeid blant annet i ulike planprosesser og prosjekt. Det er etablert 
samarbeidsstrukturer med styringsgruppe, arbeidsgruppe og referansegruppe knyttet til arbeid 
med oversikt over folkehelseutfordringer. Nesset kommune bør ta vare på det etablerte 
tverrfaglige samarbeidet og videreutvikle dette, herunder sikre formelle samarbeidsarenaer.  
Det er en utfordring å sikre at folkehelsearbeidet ivaretas i hele organisasjonen og ikke i for 
stor grad blir avhengig av enkeltpersoners innsats.   
 
Anbefaling 
 Nesset kommune bør i folkehelsearbeidet sikre bedre sammenheng mellom kommunens 

helseutfordringer, mål og strategier og rapportering. 
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5 Koordinerte og helhetlige tjenester  

5.1 Problemstilling og revisjonskriterier 
 
Problemstilling  
 Hva blir gjort for å sikre at pasient/bruker får koordinerte og helhetlige tjenester? 
 
Problemstillingen omfatter i første rekke tilbudet internt i kommunen, men også samarbeidet 
med helseforetaket herunder utskrivningsklare pasienter.  
 
Revisjonskriterier 
 Nesset kommune har etablert koordinerende enhet og legger til rette for individuell plan 

og koordinator.  
 Nesset kommune har iverksatt tiltak for å sikre koordinerte og helhetlige tilbud. 
 Nesset kommune følger opp samarbeidsavtalen med Helse Møre og Romsdal knyttet til 

pasientforløpet. 
 
Når det gjelder oppfølging av samarbeidsavtalen, går vi i liten grad inn på detaljene i avtalen.  
Revisjonen vil blant annet se på utskrivningsklare pasienter og kommunikasjon og samarbeid 
mellom partene. Revisjonen vil også omtale hospitering og veiledning fra helseforetaket.   
 
Revisjonskriterier bygger på samarbeidsavtalen med Helse Møre og Romsdal og helse- og 
omsorgstjenesteloven. Samarbeidsavtalen skal bidra til at pasienter og brukere mottar et 
helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Samarbeidsavtalens delavtale 2 omhandler 
samarbeid for å sikre helhetlig og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter 
med behov for koordinerte tjenester. Egne delavtaler omhandler samarbeid mellom 
kommunen og spesialisthelsetjenesten om innleggelse og utskrivning av pasienter.  
 
Bestemmelsen om koordinerende enheter i kommunene og i spesialisthelsetjenesten, som før 
var hjemlet i forskrift, er nå hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Det tydeliggjøres at 
enhetene skal ha «overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, 
opplæring og veiledning av koordinator». Styrkingen av lovgivningen på dette området er et 
sentralt virkemiddel i å sikre bedre koordinerte tjenester til de som trenger det. 
 
Retten til individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte 
tjenester, ble innført i 2001 og videreført i helse og omsorgstjenesteloven fra 2012. Loven 
åpner også for at pasient og bruker kan få en koordinator, uavhengig av individuell plan.  
 
I samsvar med samarbeidsavtalen skal Helse Møre og Romsdal melde fra om en ser behov for 
individuell plan eller kommunal koordinator, ta initiativ til samarbeidsmøte og delta i 
nødvendige tverrfaglig samarbeid i ansvarsgrupper. Dette gjelder også etter at pasientene er 
utskrevet, når det er faglig behov for det. Kommunen skal i følge samarbeidsavtalen sørge for 
individuell plan, koordinator og ansvarsgrupper der det er behov. Kommunen skal videre 
delta i nødvendig informasjonsutveksling og samarbeidsmøter under opphold, for planlegging 
av nødvendige tiltak etter utskrivning. 
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Det er egen delavtale (se vedlegg) som omfatter retningslinjer for gjensidig 
kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglig nettverk og hospitering. Det blir 
i avtalen vist til helseforetakets veiledningsplikt.  
 
Generelt 
I Meld. St.26 2014-2015 Fremtidens primærhelsetjeneste – blir behovet for samhandling 
mellom kommunen og sjukehus, men også behovet for samhandling internt i kommunen tatt 
opp:   
 Det har vært påpekt at reformen har ført til mer oppstykkede pasientforløp, noe som er 

særlig uheldig for eldre, skrøpelige pasienter (Grimsmo 2013). Pasientene som skrives ut 
til kommunale tjenester oppfattes som sykere, og det er en viss økning i antallet 
reinnleggelser. Dette kan skyldes at noen pasienter skrives ut for tidlig, at den helsefaglige 
kompetansen i kommunene ikke er tilstrekkelig og/eller at oppfølgingen ved utskriving 
ikke er god nok. Samarbeidet mellom kommuner og sykehus om helhetlige og gode 
behandlingsforløp og kompetanseutveksling er en vesentlig faktor for å lykkes med 
samhandlingsreformen. I tillegg til de obligatoriske samarbeidsavtalene mellom 
kommunen og helseforetaket, er spesialisthelsetjenestens lovpålagte veiledningsplikt 
overfor de kommunale helse- og omsorgstjenestene et viktig virkemiddel. Fokus i 
samhandlingsreformen har i stor grad handlet om samhandling mellom kommunale 
tjenester og spesialisthelsetjenester, og i mindre grad om manglende helhet og 
tverrfaglighet innad i de kommunale helse- og omsorgstjenestene (De Maeseneer m.fl. 
2008). Som følge av reformen skal flere behandles nær der de bor. Dette krever økt 
kompetanse og kvalitet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Økte utfordringer 
knytter seg særlig til brukere med sammensatte behov og tjenester innen psykisk helse, rus 
og rehabilitering.  

 
I samme melding blir også fastlegenes rolle omtalt:  
 I St.meld. nr. 47 (2008–2009) Samhandlingsreformen ble det påpekt at fastlegene spiller 

en nøkkelrolle for å nå reformens målsettinger, men at de er for dårlig integrert i de øvrige 
helse- og omsorgstjenestene, og at kommunene mangler styringsmuligheter. For å møte 
disse og andre utfordringer ble fastlegeforskriften revidert i 2013.  

5.2 Fakta og beskrivelse  

5.2.1 Koordinerende enhet, individuell plan, koordinator   

Kommuneplan 2012-2020 ble vedtatt i Nesset kommunestyre 29.3.2012, sak 030/12. Det står 
der følgende om helhetlige tjenester:     
 Gjennom arbeidet med helse og omsorgsplana er det lagt langsiktige strategier for 

hvordan helse- og omsorgstjenestene i kommunen best skal kunne ivaretas. Planen har 
fokus på koordinering av tjenester og helhetlig tenking i tilbudene for alle aldersgrupper.  

 
Det kommer videre i Helse og omsorgsplan 2011-2030 for Nesset kommune vedtatt av 
kommunestyret 16.6.2011, at det på kort sikt er satt opp en del tiltak. Disse skal stort sett 
gjennomføres innenfor vedtatte økonomiplan, blant annet framgår følgende i planen:  
 Det en har sett gjennom arbeidet med planen er at tjenestene må koordineres bedre. Dette 

for økt effektivitet og samtidig kunne gi en bedre og mer tilpasset tjeneste til brukerne, jfr. 
BEON prinsippet. Det foreslås at det opprettes en koordinerende enhet, denne enhet skal 
koordinere tjenestene til brukerne. Et helhetlig og lett tilgjengelig system for 



Nesset kommune – samhandlingsreformen  

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal – rapport 6 /2015 25 

kvalitetsoppfølging og at en bruker de mulighetene som ligger i dagens IKT systemer, vil 
også bidra til bedre koordinering. 

 
Nesset kommune har etablert koordinerende enhet. I Årsmelding 2014 for Nesset kommune 
opplyses det at det er ny leder for koordinerende enhet. I tillegg til koordinering og tildeling 
av tjenester har leder for enheten også oppgaven som fagutvikler og administrator for 
fagprogrammet innen pleie og omsorg (Profil).  
 
Det går videre fram av Årsmelding 2014 at koordinerende enhet skal være et kontaktpunkt for 
ekstern og interne samarbeidspartnere, et sted å henvende seg, tydelig plassert og lett 
tilgjengelig, og ha et overordnet ansvar for ordningen med individuell plan for brukerne.     
 
Leder for koordinerende enhet er kommunens kontaktperson i forhold til sykehusene. 
 
Det framgår av kommunens helse- og omsorgsplan at de som ønsker det, får utarbeidet en 
individuell plan (IP). Videre:  
 Nesset kommune har 10 brukere som har Individuell plan. Dette er en lovfestet rettighet 

som brukere med et stort behov for hjelp/bistand gitt av ulike faginstanser, har.  
 
Det kommer fram i planen at det er en utfordring å bruke individuell plan i større grad. 

 
Det kommer fram i samtale at det nå er i underkant av 20 individuelle planer i Nesset 
kommune. Det omfatter særlig barn, brukere innenfor NAV og rus/psykisk helse. Det kommer 
videre fram at kommunen bør bli flinkere til å opplyse om og løfte fram individuell plan. Det 
blir vist til at en individuell plan gjør at det blir mer oversiktlig.  
 
Det går fram av KOSTRA at 11,7 % av brukerne i Nesset kommune hadde individuell plan i 
2014. Nesset kommune har hatt en økning fra 2013 og ligger noe over gjennomsnittet for 
kommunegruppen, Møre og Romsdal og landet jf. tabellen nedenfor.  
 
Tabell 5.1 Andel brukere (eksklusiv langtidsbeboere på institusjon) med individuell plan   

Kommune 
KOSTRA funksjon 

Nesset  Kommune-
gruppe 02  

Møre og 
Romsdal 

Landet 

 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Prosent 8,9 11,7 9,7 9,8 9,9 9,8 11,1 11,3 
KOSTRA – 2013: reviderte tall 27.6.2014, 2014: reviderte tall 26.6.2015 

 
I Årsmelding 2014 blir det rapportert på måloppnåelse innen helse og omsorg. Under målet 
kvalitet på tjenestene framgår det følgende mål knyttet til individuell plan:  
 Individuelle planer skal være oppdatert og fylle de krav en slik plan skal ha, Samtlige 

planer skal være gjennomgått innen 1.6.2014. Det blir rapportert at 5 av 10 planer er 
oppdatert. (Målet er delvis gjennomført).   

 
Det står om individuell plan på heimesida under pasientrettigheter. På heimesida ligger også 
skjema der en kan søke om individuell plan. 
 
Det kommer fram i samtale at de som har individuell plan har koordinator. Det er ingen som 
bare har koordinator (uten individuell plan).   
 
Det kommer videre fram at det ikke gjennomføres noen systematisk veiledning av 
koordinatorene, men at dette er noe kommunen bør gjøre. Når det er nye brukere som får 
individuell plan, blir det gjennomført opplæring i systemet.  
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Kommunen har tidligere benyttet SAMPRO som er et nettbaserte samarbeids- og 
koordineringsverktøy. Kommunen har nå gått over til et nytt verktøy; ACOS. Leder for 
koordinerende enhet og en helsesøster har vært på opplæring og skal flytte data over fra 
SAMPRO. Det skal videre gjennomføres opplæring av koordinatorer.  
 
Bruker kan komme med ønske når det gjelder koordinator. Ansatte ved NAV kan også være 
koordinator. For barn er det gode erfaringer med helsesøster som koordinator.    
 
Innenfor hjemmetjenesten er det ingen som har individuell plan eller bare koordinator. Det 
kommer fram i samtale at det er ingen som har meldt behov eller ønske om dette.  

5.2.2 Andre tiltak for å sikre helhetlige tilbud og koordinerte tjenester  

Det kommer fram i helse- og omsorgsplan at brukermedvirkning er et viktig mål. Tjenesten 
skal til enhver tid være brukerorientert. Brukerne er og skal være med på å utforme tilbudet de 
får i samarbeid med fagfolk. Det kommer videre fram i planen følgende utfordring:   
 Koordinere tjenestene til beste for brukerne på en mest mulig effektiv og rasjonell, 

samtidig som de tiltak som igangsettes blir gjort på bakgrunn av faglig bredde. Dette 
gjelder både generelle forebyggende tiltak, og tiltak rettet mot den enkelte innbygger.  

 
Kommunen har tiltaksplaner for brukere/pasienter i institusjon og hjemmetjenesten.  
 
Ulike faggrupper som ergoterapeut, fysioterapeut og palliativt team kan delta i arbeidet med 
tiltaksplan. Det kommer fram i samtale at fagsystemet Profil er tverrfaglig og bidrar til 
koordinering.  
 
Det kommer videre fram at i arbeidet med bruk av fagsystemet Profil har andre forhold enn 
tiltaksplaner blitt prioritert. Prioriterte områder har frem til nå vært medikamentlister, 
sammenfatninger, rutiner for å skrive rapport, samt rutiner for internkontroll og jevnlig 
oppdatering av brukeropplysninger. Det har også vært fokus på rutiner for innlagt pasient. Det 
er et mål å bli flinkere til å bruke tiltaksplaner. Det blir vist til at individuelle planer er mer 
brukerstyrt enn tiltaksplaner, men at brukermedvirkning også er viktig i tiltaksplaner.  
 
Pasientjournalen inngår i fagsystemet og er tverrfaglig. Ulike faggrupper skriver i egen del 
(profesjonsdel) av journalen: fysioterapeut, ergoterapeut, lege, pleiepersonell, psykisk 
helsetjeneste. (Alle journalene har en journalansvarlig. Disse tar jevnlige kontroller av 
journaler for å sikre kvalitet/avdekke avvik, samt har myndighet til retting og sletting i 
journal.) 
 
Institusjonene har primær- og sekundærkontakter. Disse har ansvar for oppdateringer i 
IPLOS, praktiske forhold m.m. Primærkontakt i sjukeheim kan bidra til koordinering.  
Hjemmetjenesten har administrativ primærkontakt som har ansvar for oppdateringer, 
evaluering av tiltaksplan, IPLOS oppdatering etc. Hjemmetjenesten har ikke primærkontakt 
ellers. Det kommer fram i samtale at dette ikke fungerer pga. fravær blant ansatte. Det 
kommer fram i samtale at vedtaket om tjenester (der bruker er involvert gjennom søknad, 
kartlegging etc.) legger føringer for det tilbudet som skal gis, og at tiltaksplan er verktøyet for 
å følge opp vedtaket.   
 
Det kommer fram i kommunens helse- og omsorgsplan at ansvarsgruppemøter er mye brukt. 
Brukermedvirkning blir i den sammenhengen omtalt slik:    
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 Her får brukeren bestemme hvem som skal delta og gruppa arbeider sammen med 
brukeren med å gi ham/henne et best mulig tilbud. Brukeren får ha med pårørende eller 
fullmektig om det er ønskelig.  

 
Det kommer fram i samtale at det er ansvarsgruppemøter ved behov 
 
Tildelings- og koordineringsenheten har faste tverrfaglige møter.  
 
I inntaksråd for tildeling av omsorgsbolig, plasser ved bofellesskap og institusjon møter 
tilsynslege, leder for hjemmetjenesten inklusiv bofellesskap, leder for 
korttidsavdelingen/avdeling for demente og leder for sjukeheimen (langtids- og 
korttidsopphold). Andre kan kalles inn til møte når det trengs. Det kommer fram i samtale at 
koordinerende enhet har team rundt seg som hjelper til, og at det er en styrke at tilsynslegen 
sitter i inntaksrådet.  
 
Fagråd for hjemmetjenesten har samarbeidsmøte hver 14. dag. Tildelingskontoret ved 
fagrådet tildeler og konkretiserer tiltak. Avdelingssjukepleiere, 
ergoterapeut/(folkehelsekoordinator), fysioterapeut møter der i tillegg til leder for 
koordinerende enhet. Når det er felles pasienter, kan psykiatrisk sykepleier også møte der. Det 
er egne samarbeidsmøter mellom hjemmetjenesten og psykiatrisk sjukepleier.  
 
Utover dette vil søknader som omfatter nødvendig helsehjelp bli behandlet fortløpende 
avhengig av brukers behov.  
 
Leder for koordinerende enhet leder møtene, skriver vedtak og har myndighet til å fatte 
vedtak. Ved behov gjennomfører leder for koordinerende enhet kartleggingsbesøk. 
Kartleggingsskjema blir brukt. Det kommer fram i samtale at det er diskusjoner rundt hva som 
skal være omfanget av tjenester, hva som er nødvendig helsehjelp og faglig forsvarlig. Det 
kommer videre fram at samspillet mellom enhetene blir vektlagt. En er avhengig av god 
dialog, og dette er noe en stort sett får til.   
  
Det kommer fram i Helse- og omsorgsplanen 2011-2030 at det i tillegg er blant annet 
følgende fagråd og grupper:  
 Skoleteam: Innenfor området barn og unge har kommunen skoleteam med følgende 

sammensetning: Rektor, sosiallærer, PPT og helsesøster. Teamet tar opp aktuelle saker i 
skolen, og tilbyr veiledning til lærere. 

 Tverrfaglig team: Består av to representanter fra barne- og ungdomspsykiatrien, en 
representant fra barnevern, helsesøster, lege, psykiatrisk sykepleier og PPT. Teamet gir 
tilbud om veiledning og behandling i enkeltsaker som meldes koordinator. 

 Rusgruppe: Når det gjelder alle aldersgrupper, har kommunen rusgruppe bestående av: to 
politikere, representanter fra ungdommens kommunestyre, lensmann, rektorer, 
barnehager, folkehelsekoordinator, psykiatrisk sykepleier, helsesøster, og to fra NAV.  

 
Innenfor hjemmetjenesten er det fagmøter. Dette er tverrfaglige samarbeidsmøter som tar opp 
ulike tema og tar med andre faggrupper som fysioterapeut, ergoterapeut og psykiatrisk 
sykepleier etter behov.  
 
Hjemmetjenesten forholder seg til alle fastlegene. Hjemmetjenesten har faste møter med 
fastlegene en gang i per 14. dag. Mer samarbeid skjer nå via elektronisk meldingsutveksling.   
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Det er ledergruppe i enhet helse og omsorg. Leder for koordinerende enhet har ikke 
budsjettansvar og deltar ikke på ledermøtene/-samlinger, men kan delta etter eget initiativ ved 
behov.   
 
Det kommer videre fram at det ligger godt til rette for koordinering av tilbud siden det er små 
forhold og «det meste» er samlet innenfor en enhet (helse og omsorg). Mange fagområder er 
også samlet i en seksjon/avdeling. Avdeling for helse og forebygging er lagt til enhet for helse 
og omsorg. I denne avdelingen er flere faggrupper samlet; helsesøster, fysioterapeut, 
ergoterapeut, jordmor og psykiatritjenesten. Det kommer fram at det ligger til rette for å ha 
brukeren i fokus. 
 
Flere peker på at samarbeidet internt i kommunen er godt. Veien er kort, en kjenner 
hverandre, og det er god dialog. Det blir pekt på at nærhet letter samhandling, at kommunen 
har smådriftsfordeler og klarer å snu seg rundt når det er behov for det. Det blir også vist til 
at leder for koordinerende enhet er flink til å trekke inn andre fagpersoner.  
 
Det blir innenfor hjemmetjenesten vist til at tverrfaglig samarbeid blir ivaretatt og at det er et 
godt tverrfaglig samarbeid blant annet samarbeid med ergoterapeut/folkehelsekoordinator og 
fysioterapeut. Samarbeid skjer i praksis. Det er ikke alt som framgår av planer. Det blir vist til 
at det også krever ressurser å skrive planer.  
 
Når det gjelder koordinering, kan kreftkoordinator ivareta dette, men også ergoterapeut kan 
være kontaktperson. Det blir vist til at kreftpasienter også blir godt fulgt opp i 
andrelinjetjenesten, og at fastlegene har en sentral rolle når det gjelder henvisning til 
sykehuset.  
  
I Strategisk kompetanseplan for Helse og omsorgstjenesten i Nesset kommune 2015-2016 er 
samhandlingskompetanse ett av prioriterte satsingsområder for perioden 2015-2016.  
  

5.2.3 Samarbeidet med helseforetaket/sjukehusa  

Utskrivningsklare pasienter  
I Årsmelding 2014 under resultatvurdering kommer det fram at kommunen i 2014 i 
motsetning til 2013 betalte langt flere liggedøgn som følge av at utskrivningsklare pasienter 
fortsatt var innlagt på sykehus. I kroner utgjorde dette kr 310.000 i 2014. Bakgrunnen for 
dette er at kommunen ikke har kunnet gi institusjonsopphold når behovet har vært til stede. 
Intensjonen om at seks av institusjonsplassene skulle nyttes til korttidsopphold, klarte enheten 
ikke å følge opp i 2014. 
 
Tabellen nedenfor viser at kommunen måtte betale for 70 døgn for utskrivningsklare pasienter 
i 2014. Kommunen har mottatt 97 meldinger om utskrivningsklare pasienter til og med august 
2015, men har i denne perioden klart å ta imot pasientene og har ikke hatt utskrivningsklare 
pasienter liggende i sjukehus.  
 
Tabell 5.2 Utskrivningsklare pasienter    
År Antall døgn kommune må betale for 
2012 14 
2013 7 
2014 70 
2015 til og med august 0 
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Det kommer fram i samtale at pasientene, etter at samhandlingsreformen trådte i kraft, blir 
skrevet ut tidligere og er dårligere enn før. Det kreves mer sammensatt behandling, for 
eksempel mer antibiotikabehandling.  
 
Det blir også vist til at liggetida er kortere, men at det er noe usikkert om pasientene er sjukere 
enn før. Tidligere lot en gjerne pasientene ligge to-tre dager etter at de var utskrivningsklar.  
 
Det er mer bruk for rehabiliteringsplasser og korttidsopphold i kommunen. Pasienter som blir 
sendt fra sjukehuset får noen ganger et mellomopphold på korttidsavdelinga. Det blir gjerne 
lengre enn et par dager. Det kommer også fram at det er ulike erfaringer med bruk av 
korttidsopphold. Det blir mange å forholde seg til for pasienten.  
 
Det blir vist til at det er større press på institusjonsplasser. Det var 29 innleggelser på 
langtidsavdelinga i 2014, og like mange per juli 2015. Prioritering av bruken av plasser har 
blitt strengere. Dette kan blant annet føre til at det kan være vanskeligere å få 
avlastningsopphold. Det blir pekt på at et lite opphold kan være bra når mer skal skje i 
hjemmet. Brukerne ønsker oftere hjemmetjenester.   
 
Det kommer fram i samtale at kommunen har fokus på kort responstid for å unngå kostnader. 
Det er mer fokus på å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter. 
 
Liggetid i sjukehus 
Trenden har over lang tid vært en nedgang i liggetiden ved sjukehusa. Gjennomsnitt liggetid i 
Helse Møre og Romsdal lå i 2012 noe over landsgjennomsnittet, men var på samme nivå som 
landsgjennomsnittet i 2013. (se tabell 2 vedlegg 2) Tabellen nedenfor viser liggetid for pasienter 
fra Nesset kommune for noen utvalgte klinikker. 
 
Tabell 5.3 Liggetid for pasienter fra Nesset kommune ved ulike klinikker i Helse Møre og Romsdal 2014 

Sjukehusavdeling 
Tid 

Psykisk helsevern  Kirurgi Molde Kvinneklinikken Medisin   Rehabilitering  

Liggedager  14,2 4,8 3,0 4,4 2,9 

 
Tendensen er en nedgang i liggetid fra 2010 til 2014 med noen variasjoner jf. tabell 1 vedlegg 
3. 
 
I langtidsbudsjett 2015-2020 for Helse Møre og Romsdal blir det konkludert med en 
målsetting om at alle liggetider skal reduseres til et nivå som tilsvarer korteste liggetid for 
samme diagnose i sammenlignbare helseforetak. (Møre og Romsdal hadde i 2013 innen 
somatikk en liggetid på 4,1 dager, Sykehuset Østfold hadde 3,5 dager.) I forbindelse med 
behandling av budsjett 2015 vedtok styret for Helse Møre og Romsdal en reduksjon på 44 
senger. 
 
Reinnleggelser 
Det kommer fram i samtale at det er mer «inn og ut» av sykehus nå. Det har i løpet av 2015 
(fram til september) vært tre reinnleggelser innen 48 timer. Reinnleggelser generelt kan 
skyldes at nye problemstillinger oppstår, men det kan også være at pasienten har hatt 
uavklarte problemstillinger eller ikke har vært ferdigbehandla.  
 
Koordinerende enhet fører oversikt over antall innleggelser per pasient, hvor mange som er 
innlagt fra institusjon, innlagt fra hjemmet, utskrevet til hjemmet og utskrevet til institusjon 
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eller utskrevet til annet tjenestetilbud. Koordinerende enhet fører ikke oversikt over 
reinnleggelser.   
 
Det framgår av tabell 2 i vedlegg 3 at det fra 2012 til 2013 samlet sett har vært en liten økning 
i andel reinnleggelser totalt innen 30 dager ved Helse Møre og Romsdal.   
 
Pasientforløpet - kommunikasjon  
Elektronisk melding med sjukehuset er på plass, men ikke for alle avdelingene ved 
sjukehuset. Psykisk helsevern vil få dette i september 2015. Det kommer fram i samtale at e-
meldingssystemet som sikrer skriftlig kommunikasjon og dokumentasjon, er viktig.  
 
Alle meldinger fra sjukehuset om innlagt pasient går til sjukeheimsavdelingen og blir 
videresendt til leder for koordinerende enhet etter at innleggelsesrapport er sendt. Dette er for 
å ha en døgnkontinuerlig overvåking av meldingene og sikre at informasjon om innlagt 
pasient blir sendt innen tidsrammene. Alle andre e-meldinger blir behandlet og fordelt av 
leder for koordinerende enhet. Dersom koordinator er forhindret fra å fordele meldinger, er 
ansvaret fordelt på andre etter fast oppsatt liste. Dette gjelder også ved telefonkontakt fra 
sykehuset. Det kommer fram i samtale at det er et godt system, og at kommunen har gode 
rutiner for innleggelse av pasienter og vektlegger at oppdatert medikamentliste og 
sammenfatning følger med.  
 
Det kommer også fram at kommunen har en utfordring når det gjelder dokumentasjon fra 
kommunen til sjukehuset. Sammenfatningen for pasienter som mottar kommunale tjenester, 
skal sendes sjukehuset innen fire timer. Det er ikke tilstrekkelig tid til å oppdatere 
pasientjournalen med tiltaksplan, medikamentliste, pårørende, funksjonsbeskrivelse m.m. De 
ansatte har nettbrett til bruk i det daglige, men må føre inn og ajourføre journalen på stasjonær 
maskin. Det kommer også fram at bruk av fagsystemet Profil og elektronisk meldinger krever 
en læringsprosess i kommunen. 
 
Det kommer fram i samtale at dialogen med sjukehuset generelt er god når det gjelder 
utskrivning av pasienter. Kommunen får ikke alltid alle nødvendige opplysninger. Det er 
eksempel på at forhold ved pasientforløpet burde vært bedre avklart før utskrivning. Det går 
av og til for fort slik at avklaring av medikamentliste og praktiske ting ikke er på plass. Det 
skjer at en må ringe opp igjen for å få epikrise. Det blir pekt på at det her er et 
forbedringsområde. Det kommer fram i samtale at helseopplysninger gitt av sykepleier er 
tilfredsstillende.    
 
I noen tilfeller er sjukehuset flinke til å kartlegge pasientens behov, mens dette i andre tilfeller 
ikke er tilfredsstillende. Kommunen forventer at sjukehuset er tydelig på pasientens behov og 
gjerne anbefaler tjenestetilbud, selv om det til slutt er kommunen som avgjør hvilke tilbud 
pasienten skal ha. Brukernes ønske skal også vektlegges.  
  
Det er eksempel på at sjukehuset har sendt pasienten hjem i drosje, når pasienten burde hatt 
annet tilbud. Sjukehuset har beklaget dette. Pasienter kan komme fredag etter klokka fem. 
Sjukehuset opplyser at de kan ha god begrunnelse for dette som for eksempel tilgang på 
ambulanse.  
 
Det kommer fram at kommunikasjonen med avdelingene på sjukehuset er god. Det er stor 
velvilje ved spørsmål. Presset er større nå enn før for begge parter.     
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Det blir understreket at kommunen må ha tilstrekkelig med opplysninger for å kunne gi 
riktige tjenester. Tidlig utsending av pasienter krever god informasjon både til pasienten og 
kommunen. Dette er enda ikke godt nok på plass fra sjukehuset sin side.  
 
Leder for koordinerende enhet sender avvik når avtalen knyttet til utskrivning av pasienter 
ikke blir fulgt. Ved for eksempel mangel på opplysninger om medikament kan avvik sendes.  
Kommunen har fått en bekreftelse på mottatt avvik, ellers har det ikke kommet noen respons 
fra sjukehuset når det gjelder avviksmeldingene. Leder for koordinerende enhet kan hente ut 
rapporter for avvik i fagsystemet PROFIL. (E-meldinger går via PROFIL)  
 
Avviksmeldingene knyttet til samarbeidsavtalen blir ikke tatt inn i kommunens eget 
avvikssystem. Det kommer fram i samtale at dette burde vært gjort.  
 
Avvik har vært tema på møte med sjukehuset. 
 
Prosjekt - samarbeidsarena 
Kommunen deltar i ulike prosjekt sammen med helseforetaket jf. oversikt i tabellen nedenfor.  
 

Prosjekt Kostnadsdekning Deltakere Prosjektperiode 
ACT-team - Samarbeid om ny 
behandlingsmodell innen psykisk 
helsevern. Aktiv oppsøkende 
behandlingsteam for personer 
med psykiske lidelser/rus   

Helsedirektoratet, 
helseforetaket og 
kommuner.  

Helseforetaket,  
Molde, Vestnes, Eide, 
Fræna, Rauma, 
Midsund, Nesset, 
Aukra  

3-5 år  
I gang fra januar 
2012  

Interkommunalt samarbeid om 
innføring av Samhandlingsreform  
(ROR prosjekt)  

Helsedirektoratet  
 

Helseforetaket,   
Aukra, Fræna, Molde, 
Midsund, Nesset, 
Vestnes, Rauma,  
(Eide, Gjemnes )  

Som prosjekt  
mai 2011 til mai 
2013. Videreført 
som 
nettverksgruppe  

Sammen for lindring  
Kompetanse-heving, «plan for 
lindring», samarbeid om 
palliasjon 

Statstilskudd / 
Helsedirektoratet  

ROR kommunene  
Sjukehuset i Molde  

2014 - 2016  

(Kilde: Årsmelding Vestnes kommune 2014) 

 
I reforhandlet avtale per 2015 (vedtatt i overordna samhandlingsutvalg, men per august 2015 
ikke vedtatt i kommunen) skal det inngå at partene forplikter seg til å avklare 
«gråsoneområder» for pasientbehandling mellom kommunene og helseforetaket. Dette gjøres 
for å sikre helheten i pasientforløpet.  
 
På dialogmøte (8.9.2014) mellom kommunene og helseforetaket var tema blant annet hvordan 
kommunene og helseforetaket skal utvikle og forbedre pasientforløp og sikre 
kompetanseoverføring. Det kom videre fram at en må ta tak i gråsona for hvem som gjør hva i 
primær- og spesialisthelsetjenesten spesielt innenfor områdene innen rehabilitering, barn og 
unge, rus, psykiatri og kronikerne. Det kom videre fram at helseforetaket har jobbet mye med 
forløp, men vet for lite om hva som skjer før og etter sjukehusoppholdet. Det kom fram at det 
er behov for samstemte pasientforløp for de som har sammensatte og kompliserte behov, og at 
helseforetaket må jobbe sammen med kommunene.  
 
Den formelle samarbeidsstrukturen mellom helseforetaket og kommunen framgår av 
samarbeidsavtalen. I reforhandlet samarbeidsavtale skal det etableres samarbeidsorgan knyttet 
til hvert sjukehus. I tillegg til den formelle samarbeidsstrukturen mellom partene er det 
etablert en nettverksgruppe i regi av ROR. Der møter en fra hver kommune. Enhetsleder for 
helse/omsorg møter fra Nesset kommune. Det er i tillegg to møter i året i regi av ROR og 
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Molde sjukehus. Ulike problemstillinger og faglige tema blir tatt opp der. Flere i Nesset 
kommune har vært med på disse møtene.  
 
Veiledning – hospitering  
Det kommer fram i samtale at det er god kontakt med sjukehuset, og at en er fornøyd med 
undervisning og veiledning. Etter samhandlingsreformen har kontakten med sjukehuset blitt 
bedre, tettere og oftere.  
 
Sjukepleier kan få veiledning på sjukehuset når det for eksempel er behov for veiledning og 
læring av sjukepleieprosedyre.   
 
Andre peker på at en har sett lite til veiledning fra helseforetaket, og at kommunen må ordne 
mer selv. 
 
Fire ressurssykepleiere i kommunen er inkludert i palliativt team som utgår fra Molde 
sjukehus. Både lege og sykepleier fra sjukehuset har hatt opplæring i kommunen.  
Ansatte i kommunen har vært på hospitering i kreftpoliklinikken. Tidligere (før 
samhandlingsreformen) har alle ansatte fått undervisning. Kommunen er nå med i prosjektet 
«Sammen for lindring». Det er også god kontakt mellom kommunene.  
 
Kreftpoliklinikken har invitert til hospitering to dager. Det er første gang kommunene har fått 
egen invitasjon. Hospitering inngår i kompetanseplan, men det er problemer å sette av tid til 
gjennomføring. Det kommer fram at sjukehuset er positiv til hospitering om en spør.  
Alderspsykiatrisk avdeling i helseforetaket er eksempel på en avdeling som gjennomfører 
veiledning og har ambulante tjenester. Dette gjelder ofte for enkeltindivid. 
 
Det er løpende kontakt med helseforetaket når det gjelder brukere med store behov. Det 
fungerer bra med for eksempel åpen retur. Kommunen får veiledning om det trengs.  
Representanter fra kommunen har vært på sjukehuset i forbindelse med utskrivning av 
pasienter.  
 
Det kommer fram i samtale at det er et forbedringsområde når det gjelder å ta i bruk og avtale 
hospitering og veiledning.  
 
I Strategisk kompetanseplan for Helse og omsorgstjenesten i Nesset kommune 2015-2016 er 
hospitering i helseforetaket ett av tiltakene. Det er planlagt for 11 personer innenfor en rekke 
fagområder som rehabilitering, kreft, psykiatri, demens m.m.    
 
Det blir også vist til møtene med helseforetaket der enhetsleder for helse/omsorg møter. Det 
blir pekt på at flere kan ha behov for å delta på disse møtene.  

5.3 Kommunerevisjonens vurderinger og anbefalinger 
Det kommer fram i ulike planer og samtaler at kommunen vektlegger koordinering og 
helhetlig tilbud til brukerne.   
 
Nesset kommune har etablert koordinerende enhet.  
 
En av oppgavene til koordinerende enhet er å veilede ansatte som blir valgt som koordinatorer 
for bruker/pasient. Det kommer fram at det skjer lite veiledning av koordinator.  
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Kommunen bruker ulike virkemidler for å sikre koordinerte og helhetlige tilbud til brukere 
blant annet gjennom felles fagsystem og elektroniske meldinger. Det er videre etablert faste 
møtestrukturer som ivaretar tverrfaglig samarbeid. Det blir vist til at Nesset kommune er en 
liten kommune med smådriftsfordeler der det er lett å ta kontakt mellom ulike faggrupper. Det 
er også etablert samarbeid der fastlegene deltar.  
 
Det er samarbeid både rundt den enkelte pasient/bruker og på fag- og ledernivå.  
 
Det er etablert samarbeid rundt tildelingskontoret og arbeidet med enkeltvedtak/vedtak om 
tjenester. Dette kan bidra til å sikre at brukerne får et helhetlig tilbud.   
 
Kommunerevisjonens undersøkelse viser at kommunen har flere tiltak og virkemidler for å 
sikre koordinerte og helhetlige tilbud til brukere. Kommunerevisjonen mener det er 
forbedringsområder knyttet til bruk av og veiledning av koordinator i henhold til lov, og 
koordinatorfunksjonen generelt.   
 
Kommunerevisjonens undersøkelse viser at samarbeidet med helseforetaket har utviklet seg i 
en positiv retning og i samsvar med samarbeidsavtalen mellom kommunen og helseforetaket. 
Det kommer likevel fram at det er noen forbedringsområder knyttet til inn- og utskrivning av 
pasienter i sjukehus. Kommunen har planer når det gjelder hospitering i sjukehus, men har 
bare i begrenset grad gjennomført dette.    
 
Anbefaling 
 Nesset kommune bør i arbeidet med å sikre helhetlige og koordinerte tjenester vurdere om 

funksjonen som koordinator og koordinatorfunksjonen for den enkelte bruker/pasient, blir 
tilstrekkelig ivaretatt. 

 Nesset kommune bør opprettholde og videreutvikle samarbeidet med Helse Møre og 
Romsdal for å sikre koordinerte og helhetlige tilbud til pasienter/brukere.  
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6 Samarbeidsavtalen med Helse Møre og Romsdal  

6.1 Problemstillinger og revisjonskriterier  
 
Problemstilling 
 Hvordan sikrer kommunen iverksetting av samarbeidsavtalen med Helse Møre og 

Romsdal?   
 

Revisjonskriterier 
 Nesset kommune sikrer medvirkning, forankring/opplæring og ansvar for oppfølging av 

avtalene. 
  

Revisjonskriteriene tar utgangspunkt i samarbeidsavtalen og helse- og omsorgstjenesteloven. 
Det går fram av lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 6-1, at det er en plikt for 
kommunene ved kommunestyret å inngå samarbeidsavtale med det regionale 
helseforetaket/helseforetaket. Samarbeidet skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og 
brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Pasient- og brukererfaringer 
skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelsen av avtalen.  
 
Det framgår av samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre og Romsdal HF 
at partene forplikter seg til å forankre avtalen, involvere og informere. Det framgår blant 
annet følgende av samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre og Romsdal:  
 Forankre avtalen i toppledelsen både i kommunen og Helse Møre og Romsdal HF. 
 Forankre og involvere på fag- og avdelingsnivå, ved at alle mellomlederne kjenner avtalen 

og ser til at den blir praktisert i det daglige arbeidet. 
 Partene forplikter seg til å gjøre avtalen kjent for egne ansatte og brukere. Partene skal 

også sette av nok ressurser knyttet til medvirkning i de avtalte former for samarbeid, blant 
annet vedtatte utvalg og koordinerende enhet. 

 Partene forplikter seg til å opprette en klar adressat i egen virksomhet som har overordnet 
ansvar for å veilede og hjelpe ved samhandlingsbehov mellom tjenesteyterne. 

 Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse, 
praktisering, oppfølging og endring av avtalen. 

 Partene er enige om at kravet til brukermedvirkning som et minimum skal oppfylles ved at 
synspunkter og tilbakemeldinger som kommer frem gjennom brukerundersøkelser, 
brukerutvalget ved Helse Møre og Romsdal HF, eldrerådet og rådet for 
funksjonshemmede i kommunen skal tillegges vekt. 

 
Rådet for eldre og funksjonshemma er oppretta etter Lov om kommunale og 
fylkeskommunale eldreråd. Eldrerådet er et rådgivende organ som skal ha til behandling alle 
saker som gjelder levekåra for eldre. Eldrerådet kan sjøl ta opp saker som angår eldre i 
kommunen. Alle saksdokumenter skal legges fram for rådet i god tid før kommunestyret 
behandler sakene. Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumenta til de kommunale 
organ som tar endelig beslutning i saka. Noe tilsvarende følger av Lov om råd eller anna 
representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for menneske med nedsett 
funksjonsevne m.m. 
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Generelt 
I Meld. St.26 2014-2015 «Fremtidens primærhelsetjeneste» framgår følgende:   
 For å sikre helhetlige og koordinerte tjenester er kommuner og sykehus gjennom lov 

pålagt å inngå samarbeidsavtaler. Samarbeidsavtalene er et sentralt verktøy for å bidra til 
at tjenestene blir mer samordnet, mer likeverdighet mellom partene og til utvikling av en 
samhandlingskultur. Avtalene skal konkretisere oppgave- og ansvarsplasseringen mellom 
avtalepartene, etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder som 
f.eks. innleggelse og utskrivning, beredskap og prehospitale akuttmedisinske tjenester. 
Samarbeidsavtalene pekes på av mange som et av de viktigste virkemidlene for å 
realisere målene i samhandlingsreformen. Et viktig suksesskriterie er at avtalene ikke 
oppleves for omfattende og detaljerte, men likevel tilstrekkelig konkrete. 
Samarbeidsavtalene kom på plass innen gitte tidsfrister og stort sett gjennom gode 
prosesser, men det er fortsatt et betydelig arbeid som gjenstår før avtalene er 
implementert helt ned på det utøvende nivået i virksomhetene. 
 

6.2 Fakta og beskrivelse  

6.2.1 Samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre og Romsdal  

Samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre og Romsdal HF ble første gang 
godkjent av kommunestyret i 2012. Høsten 2013 reforhandlet kommunene i Møre og 
Romsdal og helseforetaket samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen ble reforhandlet av et 
partssammensatt utvalg og behandlet i Overordnet samarbeidsutvalg i Møre og Romsdal 
15.1.2014. Kommunestyret i Nesset kommune vedtok i 2014 reforhandlet avtale.  
 
Det har blitt arbeidet videre med blant annet samarbeidsstrukturen og integrering av 
samarbeidsavtale innenfor rus. Ny reforhandlet avtale  ble behandlet i Overordna 
samhandlingsutvalg i møte 16.4.2015. Det ble gjort slikt vedtak:  
  

1. Overordna samhandlingsutval i Møre og Romsdal (OSU) stiller seg bak forhandlingsutvalets 
vurderingar og anbefalingar med følgjande presiseringar: 
 Usemje knytt til forståing av delavtale 5A) formuleringar om tidsfrist ved rapportering av 

opplysningar frå sjukehuset til kommunane ved klargjering til utskriving søkas løyst i 
samsvar med samarbeidsavtala §8 «Ueinigheit – Tvisteløysing om avtala sitt innhald. 

 Saka om usemje vert lagt fram for lokal tvisteløysingsorgan. Dersom det ikkje vert semje i 
lokal tvisteløysningsprogram vert saka sendt til Nasjonal tvisteorgan som eiga sak. 

 Lokalt tvisteløysningsorgan får slike representantar. 2 representant frå helseføretaket, 
(Britt Valderhaug Tyrholm og Robert Giske). 2 representant frå kommunane som skal 
utnemnas innan 04.05.15. 1 representant frå Brukarutvalet som vert utnemnt 04.05.15. 

 OSU handsamar delavtale 5A som eiga sak når avklaring i lokalt evt. Nasjonalt 
tvisteorgan ligg føre. 

 OSU handsamer delavtale 5A som eiga sak når avklaring i Nasjonal tvisteløysingsorgan 
føreligg. 

2. Overordna utval gjer oppnemning av fagutval/arbeidsutval slik det går fram av delavtalene 9, 
11 og 12 når kommunane har gitt si tilslutning til avtala. 

3. OSU ber partane om at det vert avsett tid og ressursar til å gjer innhaldet avtala kjent blant sine 
tilsette 

4. Samhandlingsavtalen gjeld frå 01.01.16 med avtaleperiode 2 år. 
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I reforhandlet avtale inngår punkt om avviksregistrering og læring. Det skal rapporteres årlig 
til overordnet samhandlingsutvalg. Helseforetaket skal samordne innspillene og lage en årlig 
rapport. Reforhandlet avtale går til videre behandling og godkjenning i kommunene.  
 
Det skal legges fram sak i Nesset kommunestyre høsten 2015. Rådmannen anbefaler at 
kommunestyret godkjenner avtalen med unntak for 5A som omhandler samarbeid om 
utskrivning av pasienter med behov for somatiske helsetjenester.   
 
Medvirkning 
Det blir vist til at nettverksgruppe i regi av ROR der kommunen er representert. Det er i 
tillegg to møter i året i regi av ROR og Molde sjukehus. Samarbeidsavtalen er blant annet 
tema. Flere i Nesset kommune har vært med på disse møtene.  
 
Det blir i samtaler vist til at brukerne har vært representert i det partssammensatte 
utvalget/forhandlingsutvalget som har utarbeidet forslag til ny samarbeidsavtale. Det har vært 
med to fra helseforetaket, fire fra kommunene, en fra KS og en representant oppnevnt av 
Brukerutvalget i Helse Møre og Romsdal HF. Det er også med en brukerrepresentant 
oppnevnt av Brukerutvalget i Helse Møre og Romsdal i overordna samhandlingsutvalg, og en 
brukerrepresentant i administrativt samhandlingsutvalg.   
 
Det kommer ikke fram i saksdokumenter/protokoller at Rådet for eldre og funksjonshemma 
har behandlet samarbeidsavtalen. Det kommer også fram i samtaler at rådet ikke har 
behandlet samarbeidsavtalen, men det blir framhevet at rådet derimot har vært involvert i 
arbeidet med helse- og omsorgsplan. Det framgår av protokoll fra møte i eldrerådet, sak 9/14, 
at rådet behandlet sak om videre utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter. Det 
kommer fram i samtale at det har vært med brukerrepresentant i dette arbeidet. Rådet 
behandlet også i møte 16.10.2013, sak 13/13, «Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenesten – 
forslag til endringer, ny behandling». Saken omhandler utvikling av sjukeheimsplasser, 
boliger m.m. i tillegg til økt satsing på rehabilitering, etablering av strukturert 
hverdagsrehabilitering fra 1.1.2014 og plan for bruk av velferdsteknologi (innen 1.10.2014).  
 
Rådet tok i sak 4/12 opp bekymring knyttet til utviklingen i helse og omsorgssektoren og viste 
til kommunestyrets vedtak om utredning som skulle vise konsekvenser for: 
  

1. Beboernes forhold med hensyn til pleie og pass 
2. Antall ansatte i forhold til oppgaver 
3. De ansattes arbeidsforhold 
4. Samhandlingsreformens betydning for beboere, ansatte og innbyggerne i Nesset generelt 
5. Behovet for omsorgsplasser de nærmeste årene 

 
Rådet fikk i møte 12.2.2014 informasjon om status samhandlingsreformen pr. desember 2013. 
 
Rådet ba i møte 14.5.2014 administrasjonen vurdere opprettelse av brukerutvalg innen pleie- 
og omsorgstjenesten. Rådet behandlet økonomiplanen som egen sak, og har blant annet gitt 
slik uttale: 
  
 Aktivitetsnivået i pleie og omsorgssektoren i Nesset opprettholdes på minimum dagens nivå.  
 Rådet anmoder kommunestyret om å finne midler til oppstart av frivilligsentral fra høsten 2014. 
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Forankring/opplæring  
Det har så langt ikke vært noen systematisk opplæring av alle, men det har vært 
orientert/informert om avtalen tidligere. Det blir vist til at det er en omfattende avtale og et 
stort arbeid å sette seg inn i.    
 
Det kommer videre i samtale fram følgende:  

 Det er lite fokus på samarbeidsavtalen.  
 En leder har fått beskjed om å gjøre seg kjent med avtalen og informere andre.  
 Avtalen er ikke blitt gjennomgått med ansatte. Det blir vist til at det er travle dager 

med blant annet krav til dokumentasjon noe som er en utfordring for personalet. 
 
Romsdals Regionråd/ROR i samarbeid med Orkidé, Sunnmøre Regionråd og Helse Møre og 
Romsdal skal utarbeide et opplegg for presentasjon av avtalen som ledd i opplæringa. Dette 
vil være et opplæringsopplegg som kommunene får. Det kommer fram i samtale at Nesset 
kommune avventer dette opplegget.  
 
Behovet for opplæring blir også tatt opp i saksframlegg til møte i overordna 
samhandlingsutvalg 16.4.2015:  
 Parallelt med avtalearbeidet vart det nedsett ei eiga arbeidsgruppe mellom partane for å 

utvikle ei plattform for læringstiltak. Det er påpeika både nasjonalt (Nasjonalt nettverk for 
implementering av samhandlingsreformen - statusrapport pr. nov. 2014) og lokalt at 
innhaldet i samhandlingsavtalane mellom partane er lite kjent. Intensjonen med 
læringsplattforma er både å gjere innhaldet i avtala meir kjent og stimulere til auka bruk 
av samhandlingsavtalen. 

 
Ansvar for oppfølging   
Det kommer fram i samtale at enhetsleder helse/omsorg har hovedansvaret for avtalen.   
 
Leder for koordinerende enhet har et særlig ansvar for delavtale 2 om helhetlige og 
sammenhengende helse og omsorgstjenester og delavtalene 3 og 5 om innleggelse og 
utskrivning av pasienter. Videre et ansvar knyttet til delavtale 6 og 7 (kompetanse) og et 
medansvar for delavtale 9 (IKT/elektronisk samhandling). Det kommer fram i samtale at 
avtalen brukes innimellom, og at avtalen gir gode rutiner å forholde seg til. 
 
Det kommer fram i samtale at kommunen ikke har gått gjennom avtalen systematisk og 
fordelt ansvar. Alle avtaledeler er ikke like godt ivaretatt.   
 
Avtalen er ikke lagt inn i kvalitetssystemet. Egne rutiner for å følge opp avtalen når det 
gjelder innleggelse og utskrivning av pasienter, inngår i kvalitetssystemet. Det er en ansatt 
som jobber med å legge ulike rutiner inn i nytt kvalitetssystem.  
 
Lederne for hjemmetjenesten og sykehjemsavdelingen kjenner til avtalen og har den 
tilgjengelig, men hele avtalen blir ikke sett på ofte/daglig. Lederne har vært med på samlinger 
og samarbeidsmøter med helseforetaket. Det blir vist til at ulike tema blir tatt opp der, og at 
avtalen ligger til grunn og er tema.  
 
Det blir vist til at det er mye å ha fokus på og at andre ting har vært prioritert internt i 
hjemmetjenesten. Samhandlingsreformen har derimot vært tema lenge. Det blir vist til at 
hovedansvaret for avtalen ligger til leder for koordinerende enhet, og at det er god kontakt 
med koordinerende enhet. Samarbeidsavtalen er en del av hverdagen når det gjelder 
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meldingsutveksling og dialog om innlagte pasienter, fortløpende helseopplysninger og 
telefonkontakt i tillegg. 
 
Avvik 
Det blir vist til at det kan være enkelthendelser som avviker fra avtalen, men at dette er 
unntak. Det kommer fram i samtale at leder for koordinerende enhet har ansvar for å sende 
avvik. Avviksskjema i forhold til samarbeidsavtalen er tilgjengelig på foretakets hjemmeside. 
 

6.3 Kommunerevisjonens vurderinger og anbefalinger 
Nesset kommune har noen system for å sikre iverksetting av samarbeidsavtalen med Helse 
Møre og Romsdal. Enhetsleder for helse og omsorg har et overordnet ansvar. Når det gjelder 
delavtalene knyttet til utskrivning og innleggelse av pasienter i sjukehus, har leder for 
koordinerende enhet et særlig ansvar. Ansvarsfordelingen for andre deler av avtalen framstår 
noe uklar.    
 
Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse, praktisering, 
oppfølging og endring av avtalen. Nesset kommune har ikke lagt til rette for 
brukermedvirkning knyttet til samarbeidsavtalen. Medvirkning blant noen ansatte skjer i 
første rekke via møter i Romsdals Regionråd.  
  
Nesset kommune har i noen grad lagt til rette forankring/opplæring. Nesset kommune 
samarbeider med andre kommuner og helseforetaket om å lage et opplegg for å sikre 
opplæring.  
 
Revisjonen ser noen forbedringspunkter knyttet til medvirkning, forankring og 
ansvarsfordeling for oppfølging av samarbeidsavtalen med Helse Møre og Romsdal. 
Brukermedvirkning bør blant annet sikres gjennom involvering av rådet for eldre og 
funksjonshemma. Ansvarsfordelingen for oppfølging av samarbeidsavtalen med Helse Møre 
og Romsdal bør klargjøres.     
 
Anbefaling 
 Nesset kommune bør sikre medvirkning, forankring og klargjøre ansvarsfordelingen for 

oppfølging av samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre og Romsdal.  
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7 Referanser og kilder 
 
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, Norges Kommunerevisorforbunds hjemmeside. 
Folkehelseloven 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
Prop. 91 L (2010-11) Lov om kommunale helse- og om-sorgstjenester m.m.  
Plan- og bygningsloven (PBL)   
Helse- og omsorgsdepartementet – kommunal medfinansiering (1)  
Helse- og omsorgsdepartementet – kommunal medfinansiering (2) 
Regjeringen – pressemelding  
Statsbudsjettet 2012 – inntekter kommunene 
Helsedirektoratet Økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen 
Til barns beste NOU 2012: 1 - Kommuneplanprosessen – veileder 
Statsbudsjettet 2012 Helse og omsorgsdepartementet 
Helse og omsorgsdepartementet – om samhandlingsreformen 
Fastlegeforskrift § 20  
Helsedirektoratet styringsdata for kommuner. 
Veileder - Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold 
Veileder for samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner  
Sykehusenes veiledningsplikt – rundskriv 
 
Kommuneprp 2015    
Status for samhandlingsreformen Helsedirektoratet 2014 
 
Samdata 2012  Samdata 2013 Samdata 2014 Spesialisthelsetjenesten Helsedirektoratet  
Helse Møre og Romsdal, foretaksmøte 13. februar 2014/ Styringskrav og rammer 2014 – og 2015 
Langtidsplan/langtidsbudsjett og budsjett 2015 for Helse Møre og Romsdal  
Samarbeidsavtale mellom Nesset kommune og Helse Møre og Romsdal.  
 
Årsrapport 2013 og 2014 for Nesset kommune 
Årsrapport og protokoller for Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma.  
Budsjett 2013/økonomiplan 2013-2016 
Budsjett 2014/økonomiplan 2014-2017  
Budsjett 2015/økonomiplan 2015-2018  
Kommuneplan 2012-2020 vedtatt av Nesset kommunestyre 29.3.2012, sak 30/12.   
Helse og omsorgsplan 2011-2030 , vedtatt av Nesset kommunestyre 16.06.2011 – sak 62/11. 
Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2013-2016, vedtatt av Nesset 
kommunestyre den 13. 11. 2012. 
Kommunal planstrategi 2012-2015 vedtatt av Nesset kommunestyre, 07.02.2013, sak 6/2013. 
Kommunebilde Nesset kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal 2.4.2014 
Statusrapport God Helse 2013, Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
KSs Nøkkeltalsrapport 2014 innenfor pleie og omsorg, Møre og Romsdal 
Samhandlingsreformen KS 
ROR – samhandling - sluttrapport 
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Vedlegg 1 Samhandlingsreformen  
Samhandlingsreformens innhold og veivalg er beskrevet blant annet i St.meld. nr. 47 (2008–2009) 
Samhandlingsreformen: Rett behandling – på rett sted – til rett tid, Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens 
omsorg, Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen. God helse – felles ansvar, Meld. St. 16 (2010–2011) 
Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) og Meld. St. 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester.   
 
Målet med samhandlingsreformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud. (Helse og 
omsorgsdepartementet.) Målet med samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bedre helse- og 
omsorgstjenester på en bærekraftig måte. Strategiene er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. 
Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp nærmest mulig der de bor. (Helsedirektoratet)   
 
Det framgår følgende i Statsbudsjettet 2015: 
 Målet i samhandlingsreformen er at alle innbyggere skal ha et helhetlig og sammenhengende helsetilbud på 

rett nivå, av høy kvalitet som er tilpasset den enkeltes behov. Alle de regionale helseforetakene er i prosess 
for å utarbeide planer for desentralisering av spesialisthelsetjenester. Kommuner og helseforetak 
samarbeider om etableringen av øyeblikkelig hjelp døgnopphold som et alternativ til sykehusinnleggelse. 
Det pågår et kontinuerlig arbeid rundt opprettelsen av nye øyeblikkelig hjelp tilbud i kommunene. I 
Finnmark inngår dette i sykestuene, og det er ikke etablert nye plasser i fylket. Det er et pågående arbeid i 
alle helseforetakene for å vurdere om desentraliserte spesialisthelsetjenester bør samlokaliseres med det nye 
kommunale tilbudet. (side 85) 

 
Samhandlingsreformen ble innført 1. januar 2012. Reformen har sin hovedforankring i lov om kommunale helse- 
og omsorgstjenester og lov om folkehelsearbeid, og er beskrevet i ulike stortingsmeldinger. Reformen skal 
innføres gradvis i løpet av fire år. (Helse og omsorgsdepartementet.) 
 
Med utgangspunkt i dagens og fremtidens utfordringer er et av hovedgrepene i Samhandlingsreformen å utvikle 
kommunerollen, slik at kommunene i større grad enn i dag kan oppfylle ambisjonene om forebygging og innsats 
tidlig i sykdomsforløpet. Samhandlingsreformen legger til grunn at den forventede behovsveksten i en samlet 
helse- og omsorgstjeneste fremover i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene. Kommunene gis 
insitamenter til å fremme god helse, øke den enkeltes mestringsevne, forhindre sykdomsutvikling og begrense 
innleggelser i sjukehus. Samhandlingsreformen er en retningsreform og reformens målsetninger skal gradvis nås 
gjennom et sett av virkemidler.  
 
De viktigste økonomiske virkemidlene er kommunal medfinansiering for bruk av spesialisthelsetjenester, 
overføring av midler fra regionale helseforetak til kommunene knyttet til utskrivningsklare pasienter og 
innføring av plikt for kommunene til å etablere tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp. I forbindelse med 
overføring av oppgaver som i dag ivaretas av spesialisthelsetjenesten, skal det også skje en overføring av 
budsjettmidler fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Regionale helseforetak skal bidra til å etablere lokale 
tilbud i kommunene der dette er kostnadseffektivt. I tillegg skal en større del av veksten i helsebudsjettene 
komme i kommunene.  (Prop. 91 L (2010–2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester) 
 
Det kommer fram i Statsbudsjettet 2012 at kommunene fikk over 5,6 milliarder kroner i 2012 i forbindelse med 
innføring av samhandlingsreformen. Dette skulle gi kommunene handlingsrom til å løse de nye oppgavene som 
følger av reformen. Det blir vist til at disse midlene blir overført i tillegg til inntektsveksten for kommunene året 
etter. Kompensasjonsordningen med ekstra midler i tre år til noen kommuner ble innført, fordi enkelte 
kommuner kunne ha høyere kostnader ved innføringstidspunktet enn det som fordeling etter kostnadsnøklene 
fanger opp.  
 
Medfinansiering innebærer at kommunene skal betale en del av regningen når innbyggerne legges inn på 
sjukehus. Når kommunene er med på å betale for innleggelsene, vil det føre til at de blir mer bevisst på 
viktigheten av å fremme helse, forebygge sykdom og bygge opp lokale tilbud. Målet er å få kommunene til å ta 
større ansvar for innbyggernes helse. (Helse- og omsorgsdepartementet.)  Ordningen gjelder ikke for psykiske 
helsevern, kirurgi, fødsler m.m.  
 
Kommunen skal medfinansiere behandlingen av kommunens pasienter i spesialisthelsetjenesten etter systemet 
for diagnoserelaterte grupper (DRG-systemet). Medfinansieringsandelen er 20 prosent av prisen for ett DRG-
poeng. Medfinansieringsandelen skal likevel ikke overstige mer enn 20 prosent av inntil fire DRG-poeng for ett 
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enkeltopphold. (Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for 
utskrivningsklare pasienter § 3 og 4) 
 
Helsedirektoratet har fått et ansvar knyttet til oppgjørsordninger m.m. (Økonomiske virkemidler i samhandlingsreformen) 
Oppgjøret for medfinansiering foregår ved at kommunene betaler sin andel til det regionale helseforetaket (RHF) 
i sin region. Kommunene betaler a konto hver måned. A konto-beløpene er fastsatt av Helsedirektoratet. Hvert 
tertial foretas en avregning mot faktisk forbruk. (Kommunerevisoren nr 1-2013) 
 
Regjeringen har besluttet å avvikle ordningen med medfinansiering fra 2015. Det foreslås derfor at 
kommunerammen reduseres med 5 674,7 mill. kroner i 2015. (Kommuneopplegget i statsbudsjettet) Regjeringen 
foreslår å øke bevilgingene til helsetjenesten med 400 millioner kroner i kommuneproposisjon. Pengene skal 
brukes til å styrke områdene rus, psykisk helse og helsestasjons– og skolehelsetjenesten. 
 
Betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter er innført fra første dag pasienten er registrert som 
utskrivningsklar, for å sikre at kommunene gis et økonomisk insentiv til å etablere tilbud til antatt lavere kostnad. 
Dette finansieres ved at de regionale helseforetakene får trekk i sine rammer, basert på historiske tall for 
utskrivningsklare pasienter sammenholdt med betalingssatsen. Midlene fordeles mellom kommunene etter 
objektive kriterier i inntektssystemet for kommunene. (Prop. 91 L (2010–2011)) 
  
Kommunene fikk finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter på bakgrunn av at for mange 
utskrivningsklare pasienter ble liggende på sykehus og vente, fordi kommunen ikke har et tilbud til dem. Det ble 
pekt på at dette ikke er bra for pasientene, og at det er kostbart for fellesskapet. Kommunene fikk overført rundt 
560 millioner kroner fra sykehusene til å etablere tilbud for disse pasientene. Tilbudene kan blant annet være 
korttidsopphold på kommunal institusjon eller forsterket oppfølging i hjemmet. Det ble videre pekt på at det for 
noen kommuner vil det ta tid å etablere tilbud for utskrivningsklare pasienter.  
 
Blant annet følgende framgår av forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og 
kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter:  
 
 Sykehuset skal vurdere om en pasient som legges inn på sykehus, har behov for hjelp fra den kommunale 

helse- og omsorgstjenesten etter utskrivning fra sykehuset. 
 Sykehuset skal i så fall varsle kommunen om dette innen 24 timer etter innleggelsen.  
 Varselet skal omfatte pasientens status, antatt forløp og forventet utskrivningstidspunkt. 
 En pasient er utskrivningsklar når lege på sykehus vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling i 

spesialisthelsetjenesten. Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig vurdering, og ulike 
punkter skal være vurdert og dokumentert i pasientjournalen. 

 Kommunen skal etter å ha mottatt varsel straks gi beskjed om kommunen kan ta imot pasienten. Dersom 
kommunen ikke kan ta imot pasienten, skal sykehuset varsles om når et kommunalt tilbud antas å være klart.  

 Ved utskrivning fra sykehuset skal epikrise eller tilsvarende informasjon sendes det helsepersonell som 
trenger opplysningene for å kunne gi pasienten forsvarlig oppfølging.  

 Kommunen skal betale for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i sykehus i påvente av et kommunalt 
helse- og omsorgstjenestetilbud.  

 
Tilbudet om øyeblikkelig hjelp døgnopphold fullfinansieres ved at midler overføres fra de regionale 
helseforetakenes driftsrammer til kommunene. Det er lagt opp til at tilbudet fases inn over en fireårsperiode, 
2012-2015. I denne perioden gis halvpartene av midlene gjennom en egen tilskuddsordning forvaltet av 
Helsedirektoratet, og den andre halvparten finansieres direkte fra regionale helseforetak/helseforetak. 
(Helsedirektoratet.) Helse Møre og Romsdal har i budsjett 2015 forutsett at 8. mill. kroner kommer i 2015 og 
ytterligere 6,5 mill. kroner i 2016 og har lagt dette inn som trekk i sine rammer.  
 
Ved beregningen av uttrekket fra kommunerammen i tilknytning til avvikling av KMF (kommunal 
medfinansiering) er anslått aktivitet knyttet til nye døgntilbud i kommunene holdt utenom, og det foreslås derfor 
at kommunerammen reduseres med 89 mill. kroner i forbindelse med oppbyggingen av tilbudet om øyeblikkelig 
hjelp.» (Kommuneopplegget i statsbudsjettet)  
 
Reformen følges nøye opp bl.a. gjennom bredt anlagt følgeforskning i regi av Norges forskningsråd og et 
forvaltningsmessig følge-med opplegg i regi av Helsedirektoratet.  (Prop. 1 S (2013–2014) Blant annet følgende 
problemstillinger tas opp:    
 Innhold i og effekt av samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak.  
 Endringer i de kommunale helse- og omsorgstilbudene, blant annet i fastlegenes rolle. 
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 Endringer i organisering, tjenestetilbud og ressursbruk i spesialisthelsetjenesten. 
 Effekten av de økonomiske virkemidlene. 
 Om tjenestene framstår som mer helhetlige og koordinerte for pasientene. 
 
Forskningsrådet plikter å gjøre oppmerksom på forhold som kan bidra til å justere og korrigere mål og 
virkemidler underveis i prosessen. 
 
I Meld.St.26 2014-2015 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet – framgår følgende om 
følgeforskning:   

Departementet har i regi av Norges forskningsråd igangsatt en forskningsbasert følgeevaluering av 
samhandlingsreformen som dekker første del av implementeringsfasen for reformen (2012–2015). Tre 
større tverrfaglige evalueringsprosjekter ble startet opp i 2012, og ytterligere tre prosjekter ble igangsatt 
i 2013. Evalueringen omfatter prosjekter om pasientforløp og samarbeidet mellom den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten og helseforetakene, styringsvirkemidler og kommunale innovasjoner, 
effekter på helse, helsetjenester og samfunnsøkonomi, konsekvenser for eldre og deres pårørende, 
kommunenes arbeid med helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, samt 
informasjonsutveksling og IKT-løsninger. De første endelige resultatene av prosjektene vil foreligge 
våren 2015. Det skal arrangeres en konferanse i september 2015 der de endelige resultatene fremlegges. 
Det skal utarbeides en samlet evalueringsrapport etter at alle prosjektene er ferdigstilt ved utgangen av 
2015 (Norges forskningsråd 2014). 

 
Det er undertegnet samarbeidsavtale mellom KS (Kommunesektorens organisasjon) og sentrale 
helsemyndigheter om gjennomføring av reformen. (Samhandlingsreformen KS) KS trekker fram tilgangen på 
tilstrekkelige ressurser og kompetanse som bekymringsområder. Statsråd Bent Høie i Helse- og 
omsorgsdepartementet har understreket at reformen ligger fast og at regjeringen ønsker å utvikle den videre i 
samarbeid med KS og kommunesektoren. (Nasjonal helsekonferanse om samhandlingsreformen 2014) 
 
Det framgår følgende av Statsbudsjettet 2015: 
 Samhandlingsreformen videreføres gjennom et bredt virkemiddelapparat, herunder betalingsplikt for 

utskrivningsklare pasienter, lovpålagte samarbeidsavtaler mellom helseforetakene og kommunene, innfasing 
av øyeblikkelig hjelp døgnopphold og et forvaltningsmessig følge-med opplegg i regi av Helsedirektoratet 
og følgeforskningsprosjekt i regi av Norges forskningsråd. Helsedirektoratet utgir hvert år en rapport på 
samhandlingsstatistikk.  

 
I oppdragsdokument/styringskrav og rammer til Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal blir det sagt 
følgende om samhandlingsreformen m.m. (Styringskrav og rammer 2015 for Helse Møre og Romsdal HF 12. 
februar 2015 fra Helse Midt-Norge):  
 Samhandlingsreforma utgjer eit overordna rammeverk og gjev føringar for den vidare utviklinga av den 

samla helse- og omsorgstenesta. Gode pasientforløp og fleire tenester nær der pasienten bur, er sentrale mål. 
Helse Møre og Romsdal HF skal bidra til å desentralisere spesialisthelsetenester der dette er tenleg, og til å 
utvikle og styrkje den kommunale helse- og omsorgstenesta. Viktige verkemiddel er samarbeidsavtalane og 
rettleiingsplikta spesialisthelsetenesta har overfor dei kommunale helse- og omsorgstenestene. Omstilling av 
tenester innanfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfagleg spesialisert rusbehandling og rehabilitering som 
vedkjem kommunane, skal vere synkroniserte slik at dei ikkje blir gjennomførte før kommunane er i stand 
til å handtere dei nye oppgåvene. Det er ein føresetnad at omstillingane gjev brukarane eit kontinuerleg og 
minst like godt tenestetilbod som tidlegare. Det føreset eit nært samarbeid mellom regionale helseføretak / 
helseføretak og kommunane, og også med brukarane og organisasjonane deira. (samme føring som i 2014) 

 
 Eit av dei viktigaste verkemidla for å gjennomføre forbetringar i helsetenesta ligg i å utvikle og ta i bruk 

teknologiske løysingar, både når det gjeld pasientbehandling og informasjonsdeling med pasientar og andre 
samarbeidspartnarar. Informasjonsdelinga vil omfatte heile pasientforløpet, inkludert primærhelsetenesta. 
Utvikling av ny elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system vil starta i 2015. Helse Midt-
Noreg RHF vil arbeide for at anskaffinga skjer i samarbeid med eit utval kommunar og at den vil oppfylle 
dei målbileter og eventuelle konseptval som følgjer Helsedirektoratet sin utreiing av Stortingsmelding nr. 9 
(2012–2013) Én innbygger – én journal.  

 
 Kreftbehandlinga skal styrkast. Diagnosesenter er etablerte i 2014 og vil bli utvikla vidare i 2015. 

Pakkeforløp for kreft blir innførte i 2015 og vil bli monitorerte, jf. styringsparametrane i tabell 11. Leiarar i 
sjukehusa får ansvar for å identifisere eventuelle flaskehalsar i behandlingsforløpet. Som ledd i innføringa 
av pakkeforløp for kreft skal ein styrkje samarbeidet mellom sjukehus og fastlegar.  
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 Det skal setjast i gang ei forsøksordning der driftsansvaret for distriktspsykiatriske senter blir overført til 

nokre forsøkskommunar som har tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse. Helse Midt-Noreg RHF vil kome 
tilbake til dette. 

 
Ei helseteneste for pasienten (utdrag) 
Langsiktige mål: Gode og effektive pasientforløp. Mål for 2015:  
 Prosentdelen kreftpasientar som blir registrerte i eit definert pakkeforløp, skal vere minst 70 prosent.  
 Etablere og implementere fleire standardiserte pasientforløp i høve til nasjonale retningslinjer og ein felles 

regional metodikk.  
 
Kvalitet og pasienttryggleik (utdrag)  
Langsiktige mål: Helseføretaka skal støtte opp under den kommunale helse- og omsorgstenesta, i tråd med 
intensjonen i samhandlingsreforma. Mål for 2015:  
 Betre vurdering av innleggingar og betre oppfølging etter innlegging/behandling innanfor psykisk helsevern 

og tverrfagleg spesialisert rusbehandling.  
 Psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling skal i større grad innrette tenestane sine slik at 

personellet jobbar meir ambulant og samarbeider nærare med kommunar, skular, barnevernet og fengsla. 
Dette gjeld både for barn, unge og vaksne. Legespesialistar og psykologar er del av det ambulante arbeidet 
ved distriktspsykiatriske senter.  

 Etablere rutinar som sikrar at pasientar innanfor psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling 
får behandling for somatiske lidingar og tilsvarande, og at pasientar som blir behandla for somatiske lidingar 
også får tilbod om behandling for psykiske lidingar og/eller rusproblem. Dette kan skje innanfor 
spesialisthelsetenesta eller i eit samarbeid med fastlege.  

 Sikre at kompetanse er tilgjengeleg for kommunane slik at dei kan gje tilbod til innbyggjarane som 
alternativ til behandling i spesialisthelsetenesta.  

 
Personell, utdanning og kompetanse (utdrag) 
Langsiktige mål: Sikre felles kompetanseutvikling og leggje aktivt til rette for kompetansedeling i samarbeid 
med utdanningssektoren og kommunane. Den lovpålagde rettleiingsplikta overfor kommunane bidreg til å auke 
kompetansen i kommunane i tråd med intensjonen i samhandlingsreforma. Mål for 2015:  
 Utvikla strategi for kompetansedeling og kompetanseutveksling med kommunale helse- og omsorgstenester 

i regionen.  
 
Forsking og innovasjon (utdrag) 
Langsiktige mål: Auke omfang og implementering av klinisk pasientretta forsking, helsetenesteforsking, global 
helseforsking og innovasjonar som bidreg til auka kvalitet, pasienttryggleik, kostnadseffektivitet og meir 
heilskaplege pasientforløp, gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid og aktiv medverknad frå brukarar.  
 
Andre styringskrav for 2015 (utdrag) 
Regjeringa vil skape ei helseteneste for pasienten og flytte makt slik at pasienten blir ein aktiv og likeverdig 
partnar. Kvaliteten i helsetenesta varierer for mykje, og for mange opplever unødvendig venting. Erfaringar frå 
arbeidet med standardiserte pakkeforløp på kreftområdet har synleggjort krava til heilskapleg leiing med evne til 
å samordne og integrere arbeidsprosessar og faggrupper. Dette er viktig for å kunne møte pasientar med behov 
for samansette tenester på tvers av fagområde og einingar. 
 
Litt økonomi: Avtale om naudsynt omstillingsprosess i føretaket i perioden 2015-2021: Fram til nytt sykehus 
for Nordmøre og Romsdal er planlagt ferdigstilt (perioden 2015-2021), vil Helse Møre og Romsdal HF ha behov 
for en årlig gjennomsnittlig effektiviseringsforbedring på 1,8 prosent (tilsvarende 80-90 mill. NOK/år) i tillegg 
til andre merverdikrav begrunnet i endringer i finansieringssystem, statlig effektiviseringskrav, bortfall av 
særfinansiering, endring av ISF etc.  Protokoll foretaksmøtet 12. februar 2015 Helse Møre og Romsdal. 
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Vedlegg 2 Revisjonskriterier og bakgrunnsinformasjon 
 
Folkehelse – helsefremmende og forebyggende arbeid 
Lov om folkehelse i kommunene, trådte i kraft 1. januar 2012. Formålet er å bidra til en samfunnsutvikling som 
fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens 
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade 
eller lidelse. 
 
Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer 
som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på: 
a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25, 
b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og 
c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens 

helse 
Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere 
konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan 
skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. Departementet kan gi 
nærmere forskrifter om krav til kommunens oversikt. (Folkehelseloven § 5 Oversikt over helsetilstand og 
påvirkningsfaktorer i kommunen.) 
 
§ 3-3. Helsefremmende og forebyggende arbeid: Kommunen skal ved ytelse av helse- og omsorgstjenester 
fremme helse og søke å forebygge sykdom, skade og sosiale problemer. Dette skal blant annet skje ved 
opplysning, råd og veiledning. Helse- og omsorgstjenestene skal bidra i kommunens folkehelsearbeid, herunder 
til oversikten over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven § 5. Helse- og omsorgstjenesten 
skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og funksjonshemmede og andre 
som har behov for det. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
 
Oversikten etter § 5 annet ledd i folkehelseloven skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 
planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. plan- og bygningsloven 
§ 10-1. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette 
overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står 
overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. I samsvar med § 7. Folkehelsetiltak skal kommunen 
iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. § 5. Dette kan blant annet omfatte 
tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, 
fysisk aktivitet, ernæring, skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Kommunen skal 
gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og 
forebygge sykdom. (Folkehelseloven § 6. Mål og planlegging) 
 
I folkehelseloven er planlegging vektlagt som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet, og folkehelseloven er 
tett koblet til plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven har som formål å fremme bærekraftig utvikling til 
beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Plan- og bygningsloven skal samtidig fremme 
helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser ses i sammenheng. Planer skal i henhold til plan- og bygningsloven 
§ 3-1 første ledd bokstav f «fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, samt bidra til å 
forebygge kriminalitet». Plan- og bygningsmyndighetene skal etter § 1-4 samarbeide med andre offentlige 
myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven. Plan og bygningsloven Folkehelse i 
planlegging (Kommuneplanprosessen – veileder) 
 
Det går fram av Meld. St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen, kap.1: En stor del av innsatsen for å bedre 
helsen i befolkningen kan skje innenfor eksisterende økonomiske rammer og administrative systemer. Det 
viktigste grepet for å få dette til er å legge til rette for å ivareta hensynet til befolkningens helse i 
politikkutvikling på tvers av sektorer. Effektiv oppfølging av folkehelseloven i kommunene vil imidlertid kreve 
at folkehelsearbeidet styrkes. 
 
Samarbeidsavtalen mellom Nesset kommune og Helse Møre og Romsdal, vedlegg 10 omhandler samarbeid om 
forebygging. Samarbeidsavtalen viser til Prp. 91L/2011 der det blir skilt mellom tre nivåer for forebygging: 
primærforebyggende, sekundærforbyggende og tertiærforebyggende. Formålet er:   
 Fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen gjennom samarbeid om forebyggende tiltak. Ha oversikt 

over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer.  
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Følgende er et felles ansvar:  
 Samarbeide om forebygging av livsstilssykdommer. Videreutvikle lærings- og mestringstiltak med sikte på 

å føre tiltakene nærmere kommunen. Samarbeid om tiltak for tidlig intervensjon for å forebygge psykiske 
lidelser hos barn og unge.  

 
Det går fram av samarbeidsavtalen at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden og identifisere faktorer 
som påvirker helsa. Helse Møre og Romsdal skal bidra med nødvendig data for overvåking av helsetilstanden i 
kommunen. Kommunen skal videre etablere tverrfaglig samarbeid mellom alle kommunale sektorer for å 
fremme helse og forebygge sykdom. Helseforetaket skal bidra med nødvendig data for overvåking av 
helsetilstanden i kommunen, og bistå kommunen i utvikling av lærings- og mestringstjenester/frisklivsentraler.    
 
Forskrift om fastlegeordning i kommunene – utdrag  
§ 8.Kommunens ansvar for å tilrettelegge for samarbeid. 
Kommunen skal legge til rette for samarbeid mellom kommunen og fastlegene. Kommunen skal legge til rette 
for samarbeid mellom fastlegene og andre tjenesteytere og sikre en hensiktsmessig og god integrering av 
fastlegeordningen i kommunens øvrige helse- og omsorgstjenestetilbud. Kommunen skal legge til rette for 
samarbeid mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten. 
 
§ 19.Medisinskfaglig koordinering og samarbeid 
Fastlegen skal ivareta en medisinskfaglig koordineringsrolle og samarbeide med andre relevante tjenesteytere 
om egne listeinnbyggere. Dersom en innbygger på listen har behov for langvarige og koordinerte tjenester, 
plikter fastlegen å informere om, og medvirke til utarbeidelse av, individuell plan og koordinator i kommunen, 
jf. forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 
 
Merknader: Til § 19 Medisinskfaglig koordinering og samarbeid, blant annet: Fastlegens koordineringsansvar 
etter denne bestemmelsen er ikke sammenfallende med koordinators oppgaver etter forskrift om habilitering og 
rehabilitering, individuell plan og koordinator. Fastlegen har ansvar for koordinering av de medisinskfaglige 
tjenester. Rehabiliteringsfasen er inkludert i forløpet. - Andre ledd sier at dersom en innbygger på listen har 
behov for langvarige og koordinerte tjenester, plikter fastlegen å informere om rettigheter knyttet til individuell 
plan og koordinator i kommunen. Fastlegen skal medvirke ved utarbeidelse og annen oppfølging av individuell 
plan for innbyggere på sin liste. Det er kommunen som er ansvarlig for å utpeke en koordinator for den enkelte 
pasient/bruker. I de fleste tilfeller vil det uansett være behov for dialog og samarbeid mellom fastlegen og 
koordinatoren. 
 
Koordinerende enhet 
Gjennom tidligere forskrift om habilitering og rehabilitering har kommunene og spesialisthelsetjenesten vært 
pålagt å ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, siden 2001. I lovgiving i forbindelse med 
samhandlingsreformen, er dette pålegget løftet fra forskrift til lov, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3 og 
spesialisthelsetjenesteloven § 2-5b. Her tydeliggjøres at enhetene på begge nivåer skal ha «..overordnet ansvar 
for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator.» (Helse og 
omsorgstjenesteloven) 
 
Det framgår av Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator at det skal finnes en 
koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 7-3. Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og 
brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet 
skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av 
koordinator. Overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet skal: 
a) motta meldinger om behov for individuell plan jf. § 23 
b) sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeide med individuell plan. 
 
De kommunale enhetenes ansvar og oppgaver utdypes slik i Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011–2015 (St. 
meld. nr16, 2010 -2011): 
 «Den koordinerende enheten i kommunen skal sørge for at tjenestene sees i sammenheng og at det er 

kontinuitet i tiltakene, over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Enheten skal bidra til at de forskjellige 
tjenesteyterne samarbeider om planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene og 
tilrettelegger for brukermedvirkning» 
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Individuell plan og koordinator   
Retten til individuell plan etter helselovgivningen ble innført i 2001. Dette er videreført i ny lovgivning fra 2012. 
Bestemmelsene er utdypet i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 
Helsedirektoratet utarbeider ny veileder. Individuell plan er også hjemlet i lov om arbeids- og 
velferdsforvaltningen, lov om sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen samt i barnevernloven. 
Formålet med individuell plan er å sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud for 
pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Tjenester fra ulike fagområder og 
sektorer skal samordnes, og det skal arbeides i samsvar med tjenestemottakerens mål. Pasient og bruker har rett 
til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til rette for dette. Pårørende skal trekkes inn i 
arbeidet i den utstrekning pasienten og brukeren og pårørende ønsker det.  
 
Vurderingen av hvem som faller inn under kriteriene langvarig og koordinerte tjenester beror til en viss grad på 
skjønn. (Veileder) Individuell plan er innført som et virkemiddel for å bidra til et helhetlig, koordinert og 
individuelt tilpasset tjenestetilbud til pasienter og brukere. Kravet om at plikten skal gjelde ved behov for 
"langvarige" tjenester innebærer ikke at behovet skal være varig, men at det skal strekke seg over et visst 
tidsrom. Departementet legger til grunn at dette vilkåret i praksis ikke har vært tolket restriktivt, og at det fortsatt 
bør tolkes slik at det fanger opp de som har et reelt behov for individuell plan og en koordinator. (Prop.91 L (2010-
2011)   
 
Helsetjenesten er pålagt en plikt til å utarbeide individuell plan for den enkelte, uavhengig av om det er satt fram 
krav om dette. (Prinsippet om samtykke fra pasienten eller brukeren gjelder.) Helsepersonelloven pålegger 
helsepersonell en plikt til å delta i arbeidet med individuell plan.  
 
Selv om det lovfestes en plikt for det enkelte personell til å delta i arbeidet, må ansvaret for å utarbeide 
individuell plan være forankret i virksomhetsledelsen på det aktuelle offentlige tjenestenivået. Ansvaret for om 
planarbeidet lykkes eller ikke kan ikke forskyves til det enkelte personell. (Prop. 91 L (2010-11) Lov om kommunale 
helse- og om-sorgstjenester m.m.)  
 
Helsepersonell skal snarest mulig gi melding om pasienters og brukeres behov for individuell plan og 
koordinator, jf. helsepersonelloven § 38a. Det samme gjelder annet personell som yter helse- og 
omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-1.  
 
Helsedirektoratet utga i 2008 et tipshefte om individuell plan, jf. IS-1544 Gjør det så enkelt som mulig. Her er 
det gitt eksempler på hvordan utvikling av individuell plan kan medvirke til økt mestring av livet og gi 
nødvendig bistand fra ulike deler av tjenesteapparatet.  
 
Bestemmelsen om koordinator er tydeliggjort i revidert lovgivning fra 2012. Fram til dette har denne funksjonen 
vært utledet av forskrift om individuell plan, omtalt som «..en tjenesteyter som har hovedansvaret for 
oppfølgingen av tjenestemottakeren». Ny lovgivning åpner også for at pasient og bruker kan få en koordinator, 
uavhengig av individuell plan, jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 7-2 og lov om 
spesialisthelsetjenester § 2-5a. I spesialisthelsetjenesten erstattes koordinator bestemmelsen om pasientansvarlig 
lege. Oppstart av individuell plan og oppnevning av koordinator krever samtykke fra tjenestemottakeren. 
Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av pasient, eller bruker, sikre samordningen av 
tjenestetilbudet og framdrift i arbeidet med individuell plan.  (Helsedirektoratet – samhandlingsstatistikk 2012-2013) 
 
I Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) (samhandlingsreformen) blir det påpekt at det dreier seg om at det vil 
være en person som gjennom sin ordinære stilling får et særlig ansvar for å være kontaktpunkt for pasienten. I 
Innstilling til Stortinget (Innst.212 S, 2009-2010) støtter komiteen stortingsmeldingens påpekning av at 
koordinator kan fylles av flere faggrupper, eksempelvis fastlege, sykepleier, sosionom, fysioterapeut, 
ergoterapeut eller annet.  
 
Departementet uttaler følgende om koordinator i Prop. 91 L (2010-11) Lov om kommunale helse- og om-
sorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven):  
 Hvis en bestemt person i kommunen utpekes som koordinator, vil pasienten eller brukeren slippe å forholde 

seg til mange forskjellige personer. På den annen side kan det å overlate koordineringsansvaret til en 
enkeltperson føre til økt sårbarhet ved fravær mv. En egen enhet eller et team med koordineringsansvar kan 
være en mer robust måte å ivareta ansvaret på. 

 Etter departementets vurdering, og i tråd med høringsinstansenes uttalelser, bør dagens regler om at en 
bestemt person skal ha et hovedansvar for koordinering og oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, 
videreføres. I praksis vil dette innebære at vedkommende skal ha en rolle som koordinator, men ikke at 
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vedkommende skal ha et eneansvar for å koordinere tjenestetilbudet. Ansvaret for å utarbeide individuell 
plan må være forankret hos ledelsen av virksomheten, og ledelsen må sørge for rammebetingelser som gjør 
det mulig å fylle en koordinatorrolle. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å utpeke en stedfortreder. 

 Koordinatorrollen skal som i dag innebære at koordinator skal være kontaktperson og ha hovedansvar for å 
følge opp innspill fra pasient og bruker og pårørende. Koordinator har en viktig rolle i samhandlingen med 
spesialisthelsetjenesten, og skal bidra til at pasienten eller brukeren får et "sømløst" tilbud. Det bør ved 
behov etableres kontakt mellom koordinatorer på de to nivåene. Når koordinator ikke er fastlege, bør det 
etableres kontakt med fastlegen. I tillegg skal vedkommende ha et hovedansvar for å ta initiativ til og påse at 
pasienten eller brukeren får et koordinert tjenestetilbud. Dersom ansvarsforholdene for de forskjellige 
tjenestetilbudene er uklare, må vedkommende ta initiativ for å få nødvendige avklaringer slik at pasienten 
eller brukeren ikke blir kasteball i systemet. 

 
Skole har ansvar for individuell opplæringsplan. Individuell plan og individuell opplæringsplan er forankra i 
ulike lovverk. Lovverket er ikke samkjørt, men skoleverket og helsetjenesten skal samarbeide. (Til barns beste 
NOU 2012: 1)  
 
Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og 
hospitering (vedlegg 6 til Samarbeidsavtalen): 
 Formål: Dette vedlegget har som formål å bidra til gode helsetjenester i et helhetlig pasientforløp gjennom 

gjensidig kompetanseutvikling og kunnskapsoverføring mellom Helse Møre og Romsdal og kommunene. 
«En av de viktigste forventningene til spesialisthelsetjenesten er å bidra til kompetanseutvikling og 
kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelsetjeneste. Dette berører en rekke områder, bl.a. 
forebygging, tidlig intervensjon, behandling av eldre og pasienter med kronisk sykdom, herunder psykisk 
helsevern og rusbehandling, samt lærings- og mestringsstrategier.» St.meld.nr.47 (2008-2009) S.112, 
kap.10.2.1) 

 Virkeområde: Dette vedlegget skal regulere samhandlingen mellom partene vedrørende 
kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglig nettverk, felles møteplasser og hospitering. 
Samhandlingen skal være preget av gjensidighet. Informasjonsutveksling når det gjelder inn- og utskriving 
av pasienter er ivaretatt i vedlegg 3a og b, og 5a og b til samarbeidsavtalen. Informasjon om endring i tilbud 
og gjensidige forpliktelser rundt dette omtales i vedlegg 1 til samarbeidsavtalen. Faglige nettverk og felles 
møteplasser kan opprettes blant annet via samhandlingsutvalgene etter innmeldte behov fra fagmiljøene. 

 Felles: Helseforetaket og kommunen skal sørge for at faglig, organisatorisk og mellommenneskelig 
kunnskap som formidles dem imellom, implementeres i egen organisasjon. Begge parter skal informere 
koordinerende enhet i helseforetaket om felles møteplasser og faglige nettverk. 

 
Helse Møre og Romsdal (plikter og ansvar): Spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten og pasient/pårørende. Viser til rundskriv Spesialisthelsetjenestens 
veiledningsplikt overfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Plikten er både generell og klinisk rettet 
mot enkeltpasientforløp, jfr. § 6-3 i spesialisthelsetjenesteloven. Form og innhold på veiledningen avtales 
mellom partene. 
 Gi opplæring og veiledning til pasienter og pårørende som er knyttet til spesialiserte pasientforløp (lærings- 

og mestringsansvar) 
 Legge praktisk og økonomisk til rette for gjensidig hospitering  
 Medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helse- og omsorgspersonell 
 Ha tilgjengelige praksisplasser, herunder stillinger for leger under spesialisering i allmennmedisin 
 Opprette og delta i faglige nettverk 
 Koordinerende enhet holder oversikt over og informerer om felles møteplasser og faglige nettverk mellom 

kommunene og helseforetaket 
 Samarbeide med kommunen om nødvendig kunnskapsoverføring som sikrer forsvarlighet ved overføring av 

oppgaver 
 Skal sørge for at egne ansatte får påkrevd videre- og etterutdanning  
 
Kommunen (plikter og ansvar) 
 Sørge for at egne ansatte får påkrevd videre- og etterutdanning. Gi opplæring og veiledning til 

pasienter/brukere og pårørende (lærings- og mestringsansvar) 
 Legge praktisk og økonomisk til rette for gjensidig hospitering 
 Medvirke til undervisning og opplæring av helse- og omsorgspersonell 
 Ha tilgjengelige praksisplasser 
 Opprette og delta i faglige nettverk 
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Vedlegg 3 Data  
 
Tabell 1 Opphold og liggetid Helse Møre og Romsdal fordelt klinikker og kommunene Molde, Fræna, Rauma, 
Vestnes, Nesset, Eide (Kilde: Helse Møre og Romsdal )  
 
Klinikk for psykisk helsevern – Nesset: nedgang i liggetid fra 2011 
 2010 2011 2012 2013 2014 
 Opphold Liggetid Opphold Liggetid Opphold Liggetid Opphold Liggetid Opphold Liggetid 

Fræna 28 27,36 47 36,62 44 24,39 53 19,83 52 19,96 
Molde  278 21,02 302 25,11 306 24,60 352 19,97 378 19,40 
Rauma  51 17,41 73 34,42 54 35,69 36 29,25 25 18,60 
Vestnes 31 12,58 44 30,95 54 28,44 49 21,82 44 18,64 
Nesset 19 28,95 10 31,90 17 24,35 18 17,06 34 14,18 
Eide 27 13,15 20 21,80 9 43,67 10 21,30 17 12,24 
 
Klinikk for kirurgi Molde – Nesset: nedgang i liggetid fra 2011-2013, økning fra 2013 til 2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 
 Opphold Liggetid Opphold Liggetid Opphold Liggetid Opphold  Liggetid Opphold  Liggetid 

Fræna 327 4,30 337 4,15 302 3,54 348 3,54 304 3,72 
Molde  983 4,73 931 4,81 906 4,69 946 4,26 857 4,24 
Rauma  303 4,44 305 4,40 266 4,14 269 4,00 268 4,23 
Vestnes 198 4,85 192 5,11 182 4,21 194 4,33 203 3,85 
Nesset 97 4,54 122 4,62 122 4,24 110 3,68 106 4,75 
Eide  127 5,54 118 4,48 81 3,81 96 3,41 90 3,06 
 
Kvinneklinikken – Nesset: noe variasjon, nedgang fra 2012 til 2013/2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 
 Opphold Liggetid Opphold Liggetid Opphold Liggetid Opphold  Liggetid Opphold  Liggetid 

Fræna 240 3,58 244 3,59 268 3,56 242 3,33 289 3,03 
Molde  704 3,89 717 3,34 699 3,76 706 3,59 699 3,34 
Rauma  213 3,70 238 3,12 176 3,29 176 3,31 165 3,22 
Vestnes 154 3,47 132 3,23 176 3,11 137 2,75 134 2,96 
Nesset 55 3,53 78 2,99 83 3,78 62 2,90 51 3,00 
Eide 138 3,86 105 3,43 96 3,53 77 2,96 76 3,16 
 
Klinikk for medisin – Nesset: nedgang i liggetid fra 2010 til 2013 – liten økning fra 2013 til 2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 
 Opphold Liggetid Opphold Liggetid Opphold Liggetid Opphold Liggetid Opphold  Liggetid 

Fræna 483 6,04 475 4,96 553 4,34 583 4,50 549 4,35 
Molde  1192 5,60 1334 5,07 1340 5,55 1381 4,76 1338 4,64 
Rauma  443 5,39 419 5,48 458 4,75 343 5,17 341 4,40 
Vestnes 310 5,84 307 5,50 354 5,69 386 5,04 343 4,99 
Nesset 136 5,15 114 4,64 161 4,43 174 3,71 188 4,38 
Eide 129 4,77 113 4,47 157 3,28 136 3,71 154 4,12 
 
Klinikk for rehabilitering – Nesset: variasjon, tendens nedgang i liggetid   
 2010 2011 2012 2013 2014 
 Opphold Liggetid Opphold Liggetid Opphold Liggetid Opphold Liggetid Opphold  Liggetid 

Fræna 178 7,04 186 8,56 194 6,70 196 6,21 159 6,34 
Molde  495 8,14 505 8,19 483 6,47 545 6,62 504 6,04 
Rauma  147 7,84 157 8,73 163 5,75 123 5,91 128 7,49 
Vestnes 116 10,63 103 9,98 128 7.67 96 6,96 93 7,35 
Nesset 65 10,86 50 11,58 55 6,82 80 7,43 9 2,89 
Eide 73 7,70 83 5,72 48 6,60 64 5,38 69 6,70 
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Tabell 2 SAMDATA 2012 – SAMDATA 2013 – Helsedirektoratet 
 
 Møre og 

Romsdal  
Helse Midt-
Norge 

Landet 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
Antall pasienter per 1000 innbyggere 405  368  353  
Antall pasienter per 1000 innbyggere 67-79 år 616  563  537  
Antall pasienter per 1000 innbyggere 80 år+ 732  665  648  
Antall pasienter per 1000 innbyggere – innlagte pasienter 121  122  122  
Antall pasienter per 1000 innbyggere – polikliniske 
pasienter  

377  333  318  

Planlagt opphold i kirurgisk DRG per 1000 innbygger  28  25  25  
Øyeblikkelig hjelp ikke-kirurgisk DRG per 1000 
innbygger 

108  105  109  

Gjennomsnitt liggetid døgnopphold  4,36 4,1 4,28 4,2 4,13 4,1 
Snitt liggetid øyeblikkelig medisinsk hjelp 67-79 år 4,9  4,9  4,7  
Snitt liggetid øyeblikkelig medisinsk hjelp 80 år + 5,2  5,2  4,9  
Andel reinnleggelser totalt innen 30 dager 10,1 10,3 10,1 10,4 10,3 10,4 
Andel reinnleggelser totalt innen 7 dager 4,0  4,4  4,6  
Andel reinnleggelser etter medisinsk behandling 10,6  11,2  11,6  
Andel reinnleggelser etter kirurgisk behandling 5,8  7,0  6,9  
Andel reinnleggelser etter medisinsk behandling 67-79 år 13,5  14,2  15,3  
Andel reinnleggelser etter medisinsk behandling 80 år +  14,2  14,9  16,2  
Psykisk helsevern        
Pasienter per 10 000 innbygger 0-17 år /barn og unge 474 498 492 510 513 509 
Pasienter per 10 000 innbygger 18 år +/voksne  416 418 422 425 428 426 
Årsverk per 10 000 innbygger 0-17 år 28,4 29,1 31,0 30,8 32.0 33,1 
Årsverk per 10 000 innbygger 18 år + 37,1 35,8 40,4 39,6 42,4 40,3 
Døgnplasser per 10 000 innbygger 0-17 år 2,1 2,3 2,5 2,5 2,7 2,7 
Døgnplasser per 10 000 innbygger 18 år + 9,8 9,0 9,7 9,2 10,2 9,7 
Årsverk ved somatiske sykehus per 1000 innbygger 14,9 14,6 13,9 14,0 13,6 13,7 
 
 
Utviklingstrekk:  

 Stor grad av stabilitet i bruk og tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester (veksten i antall pasienter i 
spesialisthelsetjenesten har i hovedsak fulgt veksten i befolkningen) 

 Målt per innbygger, viser det generelle bildet av utviklingen i bruk av somatiske spesialisthelsetjenester 
de siste ti år en reduksjon i døgnvirksomheten og en økning i poliklinisk virksomhet.  

 Økning i poliklinikk i perioden 2008-20012: psykisk helsevern 11 prosent, TSB 67 prosent, somatikk 7 
prosent.  

 Tydelig nedgang i liggetid/oppholdsdøgn i både somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern. 
2008-2012: 17 prosent i psykisk helsevern, 14 prosent innen somatikk og 4 prosent innen TSB/ 
tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer. 

 Det har vært en betydelig nedgang i liggetid ved døgnbehandlingen, og andelen døgnopphold for 
øyeblikkelig hjelp har økt fra 68 til 71 prosent fra 2009-2013. 

 Gjennom de siste 15 år har antall døgnplasser i det psykiske helsevernet for voksne blitt redusert med 
36 prosent. Korrigert for veksten i befolkningen var nedgangen på 45 prosent.  

 SAMDATA 2014 viser at døgnplasser/senger er redusert fra 2012 til 2014, men økning poliklinisk 
behandling.  

 
Utviklingstallene for både ressursinnsats (kostnader og årsverk) og aktivitetsutviklingen viser at det har vært noe 
sterkere vekst i primærhelsetjenesten enn i spesialisthelsetjenesten etter implementeringen av reformen. 
Kostnader til omsorgstjenester til hjemmeboende, til forebyggende arbeid i kommunene og til helserefusjon til 
fastleger har hatt større realvekst de to siste årene enn kostnadene til spesialisthelsetjenesten. Årsverkstallene 
viser først og fremst en dreining mot høyere kvalifisert personell. Samhandlingsstatistikk 2013-2014, Helsedirektoratet 
2013–14S 
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Tabell 3 Pleie og omsorgstjenesten  
 

Kommune 
KOSTRA funksjon 

Nesset Kommunegruppe 02 
 

Møre og Romsdal Landet/Landet uten 
Oslo 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013  
Andel innbyggere 80 år og 
over som bor i institusjon 

22,3 23,4 25,0 15,3 14,5 14,3 15,2 14,8 14,4 14,2/
13,8 

13,8/
13,5 

13,6/ 
13,3 
 

Andel plasser avsatt til 
tidsbegrenset opphold 

7,1 10,7 10,7 14,7 17,3 17,3 18,3 18.7 17,9 16,1/ 
16,6 

18,1/ 
18,7 

18,2/ 
19,0 

Andel plasser til skjermet 
enhet for demens 

12,5 16,1 16,1 24,3 26,9 27,2 21,1 21,2 21,6 22,8/ 
23,4 

23,4/ 
23,9 

23,9/ 
24,5 

Andel plasser satt av til 
rehabilitering/habilitering 

1,8 5,4 1,8 6,1 8,9 8,4 5,6 8,7 5,7 5,4/ 
5,8 

7,4/ 
7,9 

7,3/ 
7,6 

Andel plasser i enerom i 
pleie og omsorgsinstitusjoner 

100,0 100,0 100,0 95,3 96,1 96,6 93,9 92,7 92,9 93,5/ 
93,8 

93,9/ 
93,8 

95,0/ 
94,9 

Mottakere av 
hjemmetjenester pr 1000 
innbygger 0-66 år 

17 17 16 24 24 25 20 20 21 19/ 
20 

19/ 
20 

19/ 
20 

Mottakere av 
hjemmetjenester pr 1000 
innbygger 67-79 år 

101 104 105 90 86 83 78 72 69 74/ 
74 

71/ 
72 

69/ 
69 

Mottakere av 
hjemmetjenester pr 1000 
innbygger 80 år og over 

249 298 271 368 379 378 349 347 344 338/ 
340 

336/ 
339 

331/ 
333 

KOSTRA – konsern - reviderte tall 26.06.2015 
 
Tall fra Kostra, tabell 3, viser følgende trekk ved tilbudet i Nesset kommune (2014): 
 Andel innbyggere 80 år+ som bor i institusjon ligger over gjennomsnittet for kommunegruppe 02, Møre og Romsdal og landet.  
 Andel plasser satt av til tidsbegrensa opphold ligger under kommunegruppe 02, Møre og Romsdal og landet. 
 Andel plasser til skjermet enhet for demens ligger under kommunegruppe 02, Møre og Romsdal og landet. 
 Andel plasser til rehabilitering/habilitering ligger under kommunegruppe 02, Møre og Romsdal og landet. 
 Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innbygger 67-79 år ligger over kommunegruppe 02, Møre og Romsdal og landet. 
 Mottakere av hjemmetjenester pr 1000 innbygger 80 år + ligger under kommunegruppe 02, Møre og Romsdal og landet. 

 
Tabell 4 Personell 

Kommune-
gruppe 

KOSTRA funksjon 

Nesset   Kommunegruppe 02 Møre og Romsdal Landet/Landet uten 
Oslo 

 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Andel årsverk i 
brukerrettede tjenester 
m/fagutdanning  

84 83 84 76 77 78 75 76 76 74/ 
74 

74/ 
75 

75/ 
76 

Andel årsverk i 
brukerrettede tjenester 
m/ fagutdanning fra 
videregående skole** 

48 48 47 46 46 47 42 42 42 41/ 
42 

41/ 
41 

40/ 
41 

Andel årsverk i 
brukerrettede tjenester 
m/ fagutdanning fra 
høyskole/universitet**  

35 
 

35 37 30 30 31 32 33 34 33/ 
33 

34/ 
34 

35/ 
34 

Legetimer pr uke pr  
beboer i sykehjem  

0,28 0,32 0,25 0,37 0,38 0,37 0,38 0,41 0,39 0,43/ 
0,43 

0,46/ 
0,47 
 

0,50/ 
0,49 

Fysioterapitimer pr uke 
pr beboer i sykehjem  

0,31 0,22 0,25 0,30 0,36 0,38 0,25 0,25 0,26 0,36/ 
0,33 

0,38/ 
0,37 

0,39/ 
0,37 

Årsverk ergoterapeuter 
pr 10 000 innbygger* 

3,3 3,3 3,4 2,5 2,4 2,9 2,6 2,6 3,2 3,2/ 
3,1 

3,4/ 
3,3 

3,6/ 
3,5 

Årsverk psykiatrisk 
sykepleier pr 10 000 
innbygger*  

6,7 6,7 6,7 5,7 5,5 6,1 5,1 5,2 4,8 4,1/ 
4,4 

4,2/ 
4,5 

4,2/ 
4,5 

Årsverk jordmødre  
pr 10 000 fødte  

166,7 208,3 250 98,2 111 98 72,1 64,2 63 46,3/ 
50,1 

47,3/ 
51,2 

48,7/ 
53,0 

KOSTRA – reviderte tall 26.06.2015 konsern *(khelse og plo) **ikke konsern 
 
Kostra-tall sammenligner kommunen med andre kommuner, kommunegruppen og gjennomsnittstall for landet. 
Disse sammenligningene må brukes med varsomhet, fordi det kan være ulike og spesielle forhold i de enkelte 
kommunene.  Det kan også være ulik rapportering i kommunene.   
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Vedlegg 4 Folkehelsetiltak

Økonomiplan 2015-2018– Årsbudsjett 2015Nessetkommune

Kommunensvisjon skal værenoeå strekke segetter, ogsomalle hovedmåleneskal bidra i retning av.

Mål
nr.

Kommunens
hovedmål

Fokustemafor
2015

Delmål folkehelse Tiltak i forhold til folkehelsesatsing

1. Kvalitetpå
tjenestene

Leverelovpålagte
tjenestermedgod
kvalitet til rett tid.

Brukereopplever
goddialogoger
fornøyd.

1. Folkehelseer
forankreti
kommunens
styringsdokument,
planstrategi,synlig i
saksbehandlingogi
årsplanerinnenalle
enheter.
2. Innbyggernei
Nessetskaloppleveat
detsatsespå
folkehelse,ogatdegis
mulighettil å ta
viktige og riktige valg
somfremmerhelsei et
livsløpsperspektiv.

detrapporterespå,slik atkommunens
samledefolkehelsearbeidblir synlig.

hvasompåvirkerinnbyggerneshelseog
trivsel skalkunnegisav alle
enheter/fagpersonersomhardirektekontakt
medinnbyggerne.

synliggjøresi organisasjonenNesset
kommuneog for innbyggerne.

overkommunenshelsetilstand.Ferdigstillesi
2015.

2. Motiverte
medarbeidere

Rettkompetanse
til rett oppgave

Reduserefravær
med10%

1. Leggetil rettefor at
ansattehar
informasjonog
kompetanseslik atde
kanta varepåegen
helse,inkludert
arbeidshelse.
2. Oversikt over
utfordringer,målog
tiltak vedr.folkehelse
innenalle sektorer.
3. Prosjektet«Helsei
alt vi gjør»
implementeresi tråd
medutarbeidet
aktivitetsplanfor
prosjektet.

nødvendiginformasjonomhelsefremmende
tiltak vedr.denenkeltearbeidsplassfra
nærmesteleder.

kompetansefor å ferdigstilleoversiktover
kommunenshelsetilstand.Evalueretiltak på
kommunenivåut i fra «Regionaldelplanfor
folkehelse»,knyttesopptil årsmeldingtil
MR fylke

«Helsei alt vi gjør»gjennomføresog
informasjontil AMU ogHAMU og
ledergruppesikresminimum2 gangeri året.

somfremmerhelseskalhafokus.

3. Godøkonomi-
styring

Oversiktoverall
brukavressurser.
Rammeneskal
overholdes

1. Tilskuddfra MR
fylke jfr.
Partnerskapsavtale.
2. Finneinnovative
måterå utvikle
folkehelsetiltakpå
innenordinærdrift.

følgermedpåmuligheterfor internog
eksternfinansieringav tiltak sombidrartil
forebyggendeoghelsefremmendetiltak.
Videreformidlertil aktuelle
samarbeidspartnere.
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4.  Helhetlig og 

langsiktig 
planlegging  

Omdømme-  
bygging i alt vi  
gjør!  

1. Folkehelsearbeid skal 
bidra til et positivt 
omdømme.  
2. Involvere innbyggerne i 
Nesset kommune i 
markeringen av 
Friluftslivets år 2015  
3. Videreføre og utvikle 
samarbeid med ulike 
sektorer, ildsjeler, 
frivillige lag og 
organisasjoner i prosjekt 
der kommunen er 
medeier.  
4. Alle bygder får vist 
fram sine nærturområder 
og muligheter for frilufts- 
aktiviteter i forbindelse 
med markering av 
friluftslivets år 2015.  
5. Innhold i ny 
Folkehelsemelding gjøres 
kjent for de instanser som 
ut fra denne har ansvar for 
oppfølging på kommunalt 
nivå.  

Statistikk og lokale erfaringer legges til 
grunn for videre planarbeid, langsiktige 
strategier og prioriterte innsatsområder. Inkl. 
tiltak i Nesset ut i fra Regional delplan 
folkehelse og konkrete utfordringer fra 
Helsedirektoratet. Frist 01.09.14  
 
Informere om Friluftslivets år og 
gjennomføre ulike aktiviteter vise at en i 
Nesset har gode muligheter for å drive med 
friluftsliv gjennom hele året.  
 
Involvere tilflyttere med mål om integrering 
og økt kunnskap knyttet til friluftsliv og 
helsefremmende lokalmiljø.  
 
Ferdigstille minimum 4 UU turmål og 
informere om disse på www.morotur.no og 
kommunens hjemmeside.  
 
Folkehelsekoordinator har ansvar for å 
informere de aktuelle 
instanser/samarbeidsparter innen juli 2015  
 

5.  Effektiv og 
rasjonell 
drift 
gjennom 
bruk av IKT  

Tilrettelegging 
og innføring av 
kvalitetsstyrings
system for hele 
kommunen.  
 
Aktiv bruk av 
dagens 
dataprogram 
samt innføring 
av nye.  
 
Sikker 
dokumentasjon 
av alt vi gjør.  
 

1. Ta i bruk maler og 
benytte tilgjengelig 
statistikk anbefalt fra 
Helsedirektoratet, for 
bedre å kunne definere 
utfordringer og tiltak 
knyttet til folkehelse.  
2. Dokumentere at 
folkehelse er et 
tverrsektorielt 
satsingsområde.  

Skaffe oversikt over anbefalte maler for 
oversiktsarbeidet, sikre  
 
Opplæring i bruk av hensiktsmessig 
dataverktøy i samarbeid med Partnerskap  
God Helse og ta dette i bruk innen mai 2015.  
 
Sikre folkehelseperspektivet og konsekvenser 
i saksbehandling gjennom bruk av e-phorte.  
 
Benytte hjemmesida til NK til å legge ut 
informasjon vedr. folkehelse, min. 6 saker.  
 

6.  God 
utnyttelse og 
bruk av 
kommunale 
bygg, samt 
et godt 
vedlikehold  

Rasjonell drift 
av alt nødvendig 
bruksareal  
 

1. Kommunen skal bidra 
til at uteareal, kommunale 
bygg og arrangement er 
lett tilgjengelige for 
lavterskelaktivitet og de 
skal fremme gode bomiljø 
i et livsløpsperspektiv.  
2.Universell utforming gir 
mulighet for aktiv 
deltakelse og fremmer 
helse.  

Tiltak med klar folkehelseprofil prioriteres 
ved tildeling av kulturmidler/midler som 
UKS eller andre rår over  
 
Universell utforming og tilgang til trygge 
areal  
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Vedlegg 5 Sentrale tjenester i Nesset kommune   
 
Enhet for helse og omsorg 
Økonomiplan 2015-2018 for Nesset kommune gir en oversikt over sentrale tjenester i Nesset 
kommune innenfor enhet for helse og omsorg:   
 Sjukeavdeling 30 plasser herav 2 plasser avsatt til korttidsopphold/avlastning. 
 Korttidsavdelinga 17 plasser. 1 plass avsatt til korttidsopphold/avlastning.  
 Demente avdeling 9 plasser, 1 plass avsatt til avlastningsopphold.  
 Eldresenter/dagsenter for demente og demenskoordinator 10 % stilling. 
 Hjemmetjenesten i hele kommunen er organisert under en avdeling med en leder.  
 Helsestasjonstjenesten 0-20 år. Det er budsjettert med 2 årsverk som helsesøster og 0,5 årsverk 

som jordmor.  
 Fysioterapitjenesten / ergoterapitjenesten. Det er budsjettert med 2,7 årsverk fysioterapi- og 0,5 

årsverk ergoterapitjeneste.  
 Støttekontakt/fritidstjeneste/aktivitetstjeneste 
 Psykisk helsearbeid er tiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser, deres familier og 

nettverk. Gjelder også barn og ungdom herunder forebyggende arbeid i skolen. Det er for 2015 
budsjettert med 1,5 årsverk.  

 
Enhet helse og omsorg består av 170 tilsatte fordelt på 8 avdelinger (avdelingsledere). 
Alle enhetsledere rapporterer til rådmannen. Ass. rådmann har faglig oppfølgingsansvar blant annet 
for saker som går til utvalg for helse, omsorg, kultur (HOK).  
 
Legetjenesten  
 3 fastleger en turnuskandidat, 2,5 årsverk hjelpepersonell.  
 Interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, Eide og Fræna, gjelder fra kl. 21 til kl. 08.00 på 

hverdager, samt på helg og helligdager. Ordningen er under evaluering.  
 Ikke ventetid ved legekontoret. Fra mandag til og med torsdag fra kl. 16.00 til 21.00 har Nesset 

egen legevakt.  
 Legene har deltidsstillinger ved institusjonene, helsestasjon og smittevern og forebyggende 

helsearbeid til sammen 1,1 årsverk.  
 
Legevakt 4 dager i uka – natt, pluss helg Molde. Det kommer fram i samtale at det ikke har skjedd 
noen endringer når det gjelder fastlegene etter samhandlingsreformen.  Tilsynslegeressurs ved 
sjukeheimen har ikke økt etter samhandlingsreformen.  
 
Folkehelsekoordinator  
Folkehelsekoordinator (50 % stilling) rapporterer til rådmannen. Folkehelsekoordinator er 
ergoterapeut og har også 50 % stilling som ergoterapeut lagt til enhet for helse og omsorg.  
 
Kommunale akutte døgnplasser (KAD)/øyeblikkelig hjelp døgntilbud     
Kommunenes nye plikt til å ha et øyeblikkelig hjelp døgnopphold skal tre i kraft i 2016, men er innen 
somatikk gradvis innfaset fra 2012. Plikten vil også omfatte brukere med psykiske helseproblemer 
og/eller rusproblemer, men først fra 2017 for å gi kommunene tid til å etablere nødvendige tilbud. 
Formålet med oppbyggingen av et kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp er å unngå 
innleggelser i sykehus når dette ikke er ønskelig eller nødvendig ut i fra en medisinskfaglig vurdering. 
(Meld.St.26 2014-2015 Fremtidens primærhelsetjeneste) Nesset kommune har inngått avtale med 
Molde kommune fra 1.1. 2016 om felles tilbud.   
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse og omsorg 5/16 09.02.2016 

Nesset kommunestyre 16/16 18.02.2016 

 
 
 
 

Legevaktordningen -  opphør av legevakt på kveld I Nesset 
 

Vedlegg 

1 Allmenlegeutvalgets uttalelse vedr. legevakt 

2 Rapport legevakt sommer 2014 

3 Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning 

 

 
Rådmannens innstilling 

Nesset kommunes lokale legevakttjeneste fra mandag til torsdag fra kl.16.00 til kl.21, blir overført 
til den interkommunale legevakttjenesten i Molde fra 01.06. 2016. 
 
Enhetens ekstra kostnader for en videreføring av legevakten fram til 01.06.2016. på kr. 90.000,- 
tilføres enheten ved overføring fra disposisjonsfondet 

 

Saksopplysninger 

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 156/15 (Økonomiplan 2016 – 2019), 17. desember 2015 
hvor kommunens legevakttjeneste på kveld (mandag – torsdag, kl. 16 – 21) ble avviklet samt til 
kommunestyrets vedtak i sak 10/16 der kommunestyret ønsker å belyse saken på nytt. Det ble i 
sak 10/16 gjort følgende vedtak: 
 
«Sak om videreføring av legevaktsordningen i Nesset tas opp i førstkommende møte i utvalg for helse og 
omsorg. Uttale derfra kommer opp i kommunestyre den 18.2.16. til endelig beslutning. « 
 
Opphør av legevaktsordningen på kveld var et av flere innsparingsforslag som ble lagt fram av 
rådmannen til formannskapet i forbindelse med budsjett- og økonomiplanarbeidet. Rådmannen 
pekte på at Nesset kommune allerede betaler for et legevakttilbud i Molde i det samme 
tidsrommet, dette ligger inne i avtalen Nesset kommune har med den interkommunale 
legevaktsordningen. Det er relativt få innbyggere (ca. 2 pr. kveld) benytter seg av tilbudet i 
Nesset disse ettermiddagene.  Spesielt i sommerhalvåret og ved ferieavvikling har det vært 
vanskelig å rekruttere leger for å gjennomføre tilbudet på ettermiddagen, og ved flere 
anledninger har den lokale legevakten ikke vært åpen, men henvist brukerne til Molde.   
Det var beregnet en årlig innsparing på kr. 300.000,- ved å legge all legevakt utenom dagtid på 
hverdager til Molde. 
 
Representanten for Den norske legeforening fikk orientering i midten av november om at det 

Arkiv: :G21 

Arkivsaksnr: 2008/32-58 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



forelå et forslag i forbindelse med økonomiplan – arbeidet, om å ta bort tilbudet om lokal 
legevakt mellom kl. 16 og 21 på hverdager mandag-torsdag. Dette er bekreftet av legeforeningen 
lokalt.  
Reduksjonsforslaget vedr. avvikling av legevakten på kveld ble ikke behandlet i 
allmenlegeutvalget. Utvalget består av de fast ansatte legene.  
Bestemmelsen om lokal drøftelse finnes i SFS 2305 § 7.4, andre avsnitt: 
 
 «Arbeidstidens lengde på legevakt skal fremgå av arbeidsplan utarbeidet i samarbeid med legenes 
tillitsvalgte, og normalt være varslet berørte leger minst 2 mnd. før den trer i kraft. Vaktene skal søkes 
jevnt fordelt mellom deltakerne i vaktordningen, inkludert turnuslegene. 
 
Den nytilsatte kommuneoverlegen ble i ansettelsesintervjuet orientert om rådmannens forslag 
ang. opphør av lokal legevaktordning og er senere orientert om kommunestyrets budsjettvedtak. 
At den nye kommuneoverlegen har satt som krav at det fortsatt skal være lokal legevakt i Nesset 
er ukjent både for de i administrasjonen som gjennomførte intervju og ansatte, og for legene ved 
Nesset legekontor.» 
 
 

Viktige formelle avtaler/ forskrifter som regulerer legevakt:  
1. SFS 2305, ny avtaleperiode 01.01.16 - 31.12.17.    
2. Akuttmedisinforskriften. Følger vedlagt  
3. Fastlegeforskriften:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842   
4.  ASA 4310: http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-

tariff/legeavtaler/rammeavtalen-asa-4310/   
 
I forbindelse med at sentrale myndigheter ønsker å ha legevaktsordning som en stabil, forsvarlig 
og kvalitativ ordning er det utarbeidet en ny forskrift. Akuttmedisinforskriften gjelder fra 
01.05.2015. Den har nye krav til kompetanse på legevakt.  Den innehar også en 
overgangsordning, som betyr at kravene må være oppfylt innen 01.05.2018. Det stilles her bl.a. 
krav til økt kompetanse til de leger som er på vakt. Dette vil påvirker Nesset kommunes 
organisering av legevakttilbudet. 
De kompetanse krav som er satt er bl.a.: 
§ 7.Kompetansekrav til lege i vakt mv. 

En lege kan ha legevakt alene, uten kvalifisert bakvakt, når vilkårene i bokstav a eller bokstav b er 
oppfylt: 
 a) Legen har godkjenning som spesialist i allmennmedisin og har gjennomført kurs i volds- og 
overgrepshåndtering.  
 b) Legen har godkjenning som allmennlege etter § 3 første ledd bokstav a, jf. § 8 eller § 11 fjerde 
ledd, i forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for allmennleger, eller § 10 i 
forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for 
helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits. Legen må ha 
gjennomført 40 legevakter, eller ha arbeidet ett år som allmennlege i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten. Legen må i tillegg ha gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og 
overgrepshåndtering. 

  
Kommunen plikter å etablere bakvaktsordninger for leger i vakt som ikke oppfyller disse 
kravene. Bl.a. kan ikke turnuslege ha legevakt alene uten at en lege som fyller kravene i 
forskriftens punkt a eller b stå i bakvakt. Bakvakts lege må kunne rykke ut når det er nødvendig. 
Dersom det ikke er mulig å skaffe leger som oppfyller kompetansekravene kan fylkesmannen gi 
unntak fra kravene. Unntak kan gjøres kun i 2 måneder og forutsetter at legen det søkes unntak 
for har minst ett og et halvt år veiledet tjeneste for allmennleger.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/legeavtaler/rammeavtalen-asa-4310/
http://www.ks.no/fagomrader/Arbeidsgiver/lonn-og-tariff/legeavtaler/rammeavtalen-asa-4310/


Dersom denne forskriftet hadde vært gjeldende bl.a. for 2013, 2014 og 2015 ville det i perioder 
med de legene vi har hatt ikke vært mulig å opprettholdt legevakt i Nesset hverken på dag eller 
kveld. Kommuneoverlege Bergljot Vinjar skrev et resyme over legevaktsituasjonen sommeren 
2014, denne følger vedlagt. Kommuneoverlegen skriver bl.a. i nevnte skriv at det er uheldig at i 
enkelte perioder (jul og sommer) blir pasientene henvist til legevakten i Molde på kveld. Dette 
resulterer i en lite forutsigbar ordning.  (21 dager sommeren 2014/ 14 dager sommeren 2015).  
 
§ 21.Overgangsordninger 
Krav til grunnkompetanse for lege etter § 7 første ledd skal være oppfylt innen tre år fra forskriften trer i 
kraft. (Dvs. pr 1.5.2018 ) 
 
Vaktbelastning. 
Ett annet moment som også har tilknytting til rekrutering, stabilitet og kvalitet er 
vaktbelastningen.  I særavtale SFS 2305 mellom legeforeningen og KS går det fram at 
vaktbelastningen ikke bør være større enn 4. delt vakt. Det bør tilstrebes en vaktbelastning med 
minst 6 – delt vakt. I vår kommune vil det være en legedekning på 3 fastleger + turnuslege som 
vil føre til at det ofte vil være 3 delt vakt. Kommunen vil fra og med 01.04.2016 ha en ny 
fastlege/kommuneoverlege, totalt tre fastleger. Da vil de tre fastlegen etter hvert oppfylle 
kravene for å ha legevakt alene. Turnuslegen vil aldri oppfylle kompetansekravene til å ha 
legevaktansvar alene, da de jo alltid er nyutdannet. Kommunen plikter å etablere 
bakvaktsordninger for leger i vakt som ikke oppfyller kravene. Bakvaktlege må kunne rykke ut 
når det er nødvendig. Dette punktet er nytt i forskriften. Pr i dag eksisterer bakvaktsordning for 
turnuslege, men denne har IKKE utrykningsplikt. Utrykningsplikt betyr at lege i bakvakt må 
oppholde seg innenfor kommunens grenser. Den nye bestemmelsen betyr at en av de legene som 
oppfyller kompetansekravet må ha bakvakt- dvs. at det blir tilleggsbelastning/tilleggs vakt. Da 
vil ikke kravet om minst 4-delt vakt oppfylles.  Dvs. at en etter ny forskrift får 3 delt vakt i Nesset.   
 
Antall som benytter seg av tilbudet og kontakter legevakten (LV Sentralen) mellom kl. 16. og 21. 
er gjennomsnittlig 2 pr. vakt på kveld. 
Vedlagt saken følger en evaluering av legevakttjenesten sommeren 2014 satt opp av 
kommuneoverlege Bergljot Vinjar. 
Saken har nå ( 27.1.16) vært behandlet i allmennlege utvalget der den enkelte lege har kommet 
med sin uttale, se vedlegg.  
 
Økonomi. 
Kostnaden for et fortsatt legevakttilbud på kveld 4 dager i uka ble ved oppsett av 
konsekvensjustert budsjett for 2016 fra enhetsleders side beregnet til kr. 300 000. I det videre 
budsjettarbeidet der budsjettforslaget måtte sees i forhold til kommunens inntekter og rammer 
ble egen legevakt på kveld i Nesset satt opp som et av reduksjonsforslagene, og kr. 300 000 ble 
tatt ut av budsjettforslaget som ble oversendt formannskapet og deretter lagt ut til høring. 
Bakgrunnen for at kostnaden ble beregnet til kr. 300 000 var erfaringstall fra 2014 og 2015, samt at 
godgjøringen til legene fra 1.1.16. ble oppjustert med i overkant av 20%. Det ble også tatt høgde 
for at det i perioder vil være 3 delt vakt samt bakvakttillegg for turnuslege.  Dette resulterer bl.a. i 
at kostnadene i sommermånedene er langt større enn de øvrige månedene. Ved 3 delt vakt øker 
godtgjøringen til legene med 25 %. Dersom det blir foretatt endringer i oppsatt vaktturnus skal 
legene ha utbetalt et tillegg på 50 %-  Det at administrasjonen har lagt stor vekt på å gjennomføre 
legevakts tilbudet som planlagt på kveld i Nesset (ikke henvende pasientene til Molde) har 
bidratt til et større behovet for å leie inn vikar med de ekstrakostnader som dette medfører. (Bruk 
av vikarbyrå).  
 

Vurdering 

Ut ifra ny forskrift vurderes en etablert ordning med lokal vakt her i Nesset i økende grad som en 
unntaksordning og «dispensasjonsordning», som ikke er i tråd med det som regulerer en 



legevaktsordning. Det vises her bl.a. til særavtalen med legeforeningen der det går fram at 
vaktbelastningen ikke bør være mer en 4 delt vakt og at det bør tilstrebes å få til en 6 delt vakt.  
Ny forskrift  med  nye kvalifikasjonskrav vil resultere i at en i enda større grad enn i dag vil få 
problemer med å få på plass leger for å gjennomføre den lokale legevakten.  
Det er medisinsk - faglig forsvarlighet å legge ned den lokale legevakta.  Befolkningen er nå kjent 
med ordningen med det interkommunale tilbudet i Molde. Det er helt uproblematisk å gå over til 
fullt interkommunalt vaktsamarbeid. Det krever veldig lite forberedelse, ingen endringer i 
organisasjonen ved den interkommunale legevakten. Det som taler imot en avvikling av tilbudet 
på kveld i Nesset, er at reiseavstanden disse kveldene vil bli lengre. I denne forbindelse nevnes at 
det nasjonale akuttutvalget har i sin utredning om akutt helsehjelp utenfor sykehusene som ble 
lagt frem i desember 2015, anbefalt maks 40 minutters reisevei til legevakt for 90 prosent av alle 
nordmenn. Samt maks 60 minutter for 95 % av alle nordmenn. I ny forskrift er det stilt større krav 
til legenes kompetanse dersom disse skal ha legevakt noe som i enda større grad enn tidligere vil 
gjøre det vanskelig å følge opp det nasjonale akuttutvalgets tilrådning om maks tid.  
 
Det at den lokale legevakta på kveld ble foreslått avviklet har sin begrunnelse i det som er nevnt 
ovenfor samt at kommune må redusere driftskostnadene. Dette reduksjonstiltaket vurdert i 
forhold til de øvrige aktuelle reduksjonstiltakene innen helse og omsorg som det med minst 
negative konsekvenser for innbyggerne. Innbyggerne vil få en fult forsvarlig tjeneste ved 
legevakta i Molde som kommunen allerede betaler for.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Avvikling av den lokale legevakten på kveld var ett av reduksjonstiltakene som kommunestyret 
vedtok i budsjett og økonomiplansammenheng. Dersom dagens legevaktordning likevel skal 
videreføres må reduksjon av driftskostnadene tas på andre områder eller finansieres ved bruk av 
disposisjonsfondet.  

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016  

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag til vedtak: 

1 Det er viktig for nærhet og trygget for innbyggerne i Nesset at legevakt er organisert lokalt i 
kommunen så lang tid på døgnet og så mange dager i uke som mulig.  Slik dagens ordning er 
innrettet. 

2 Utvalget viser videre til anbefalinger fra akuttutvalget NOU 2015:17 kap 10 Øyeblikkelig 
hjelp-tilbudet fra kommunene. «Utvalget foreslår innført et nasjonalt krav i forskrift til at 90 
% av befolkningen i hvert legevaktdistrikt skal ha maksimalt 40 minuttesr reisetid til 
nærmeste legevaktstasjon og 95 % maksimalt 60 min reisetid». 

3 Legevaktordningen må sikres på best mulig måte for innbyggerne i Nesset kommune i den 
pågående kommunereformprosessen.  Det bør derfor vurderes å opprettholde dagens 
legevaktordning i Nesset for å ha best mulig forhandlingsgrunnlag nåde for 
legevaktordningen og helsesenterfunksjonen i Eidsvåg i en fremtidig 
kommunesammenslåing. 

4 Utvalg for helse og omsorg viser til ovenstående og ber kommunestyret finne økonomisk 
dekning for å opprettholde dagens legevaktordning i Nesset inntil avklaringer og avtaler om 
kommunereform og eventuell ny kommune er på plass. 

 
Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 



Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 09.02.2016 

1 Det er viktig for nærhet og trygget for innbyggerne i Nesset at legevakt er organisert lokalt i 
kommunen så lang tid på døgnet og så mange dager i uke som mulig.  Slik dagens ordning er 
innrettet. 

2 Utvalget viser videre til anbefalinger fra akuttutvalget NOU 2015:17 kap 10 Øyeblikkelig 
hjelp-tilbudet fra kommunene. «Utvalget foreslår innført et nasjonalt krav i forskrift til at 90 
% av befolkningen i hvert legevaktdistrikt skal ha maksimalt 40 minutters reisetid til 
nærmeste legevaktstasjon og 95 % maksimalt 60 min reisetid». 

3 Legevaktordningen må sikres på best mulig måte for innbyggerne i Nesset kommune i den 
pågående kommunereformprosessen.  Det bør derfor vurderes å opprettholde dagens 
legevaktordning i Nesset for å ha best mulig forhandlingsgrunnlag nåde for 
legevaktordningen og helsesenterfunksjonen i Eidsvåg i en fremtidig 
kommunesammenslåing. 

4 Utvalg for helse og omsorg viser til ovenstående og ber kommunestyret finne økonomisk 
dekning for å opprettholde dagens legevaktordning i Nesset inntil avklaringer og avtaler om 
kommunereform og eventuell ny kommune er på plass. 

 
 
 
 

 



Allmenlegeutvalgets uttalelse vedr kveldslegevakter i Nesset kommune

Av lege Andre Liepelt, Kjersti H Kvernberg og Søren R Madsen

Allmenlegeutvalget i Nesset kommune er på baggrund av orientering ved rådmann Liv Husby og 
enhetsleder Jan K Schjølberg blitt bedt om skriftlig å uttale seg vedrørende kveldslegevaktene i 
Nesset Kommune. Der vises til opptagelser fra nylige kommunestyremøter.

Til orientering er der aktuelt lokal legevakt i Nesset kommune mandag-torsdag fra kl. 800-2100, samt 
fredag fra kl. 800-1600. Kveldslegevaktene i kommunen gjelder altså mandag-torsdag fra kl. 16-21. 
Lokal legevakten håndteres av de 3 «faste» leger på kontoret samt den skiftende turnuslege. I 
tidsrommet utenfor blir pasientene av legevaktssentralen (tlf. 116117) henvist til Molde 
Interkommunale legevakt (MIKL).

Det er allmenlegeutvalgets vurdering at der både er fordele og ulemper ved ordningen slik som den 
er nå. På grunn av kort tidsfrist er det ikke mulig for utvalget å skrive en felles uttalelse. Vi har derfor 
hver især notert tankene våre rundt emnet og disse står skrevd nedenfor. 

Andre Liepelt, mener at vi bør:

Fortsette som før med legevakt på kveld ma – tor.  Fordi legene sitter her allikevel, alle instit. ønsker 
det (spes. Sykehjemmet), kommunens innbyggere fortjener det , og bør ikke ha lenger reisevei 
vanligvis til legevakt enn 45 min, fordi det koster lite.

Det som kan tale imot er avvikling av ferie og permisjoner samt krav om tilstedevakt for t kand.  Men 
de 3 andre leger trenger ikke bakvakt og t kan har vanligvis bare 1 -2 vakter pr 14 dag og det er 
ytterst sjelden at det blir behov for ytrykning av bakvakten, kanskje bare 1 gang i året ??? 

Mere vakter på Molde vil si færre leger tilstede i Nesset.

Personlig taper jeg ca. 200 000 kr /år på vaktbortfall, men med omtrent samme arbeidsmengden…

Andre. 

Søren Roshave Madsen

Jeg ønsker å skissere tankene mine «for og imot» ordningen:

STYRKER ved ordningen som den er nå

Generelt gir fortsatt lokal legevakt innbyggerne lettere tilgang til legehjelp og vil derved øke 
kommunens servicenivå. Det har vært diskutert om ikke lokal legevakt har positiv betydning for 
nettotilflytningen for kommunen. Jeg mener at kort reisevei til legebehandling er viktig og ønsker 
derfor samtidig å henvise til det nasjonale akutt-utvalgs anbefaling fra desember 2015 om maks 40 



minutters reisevei til legevakt for 90 prosent av alle nordmenn. Samt maks 60 minutter for 95 % av 
alle nordmenn. Utvalget har i tillegg uttalt at «det finnes imidlertid lite dokumentasjon på at 
interkommunale samarbeid har ført til økt kvalitet i tjenesten». En styrke for lokal ordningen er at 
kommunens utgifter til ordningen vurderes relativ begrensede, især når det gjelder primært 
spesialistlegetjeneste utenfor vanlig tjenestetid. Det kan opplyses at det hittil har vært avlønnet med 
ca. 82 kr i timen (samt vanlig pasientbetaling såfremt noen pasienter), men at denne sats nå er 
forhøyet til 110 ekskl. pensjon ifølge den nye overenskomst. Kjersti H Kvernberg ønsker å 
kommentere dette: «Kostnadene til lokal legevakt har både vært dyre og svært uforutsigbare de siste 
årene; spesielt da man har måttet gi enkelte vikarer dyre avtaler om fastlønn på kveld i 
rekrutteringsøyemed (vanskelig å skaffe vikarer). Når vaktene i mye av året er 2- eller 3-delt, øker 
kostnaden enda mer. «

 Det kan opplyses at tidligere gjennomgang så vidt vides har vist gjennomsnittlig 1,7 pasient pr 
kveldsvakt. Økonomisk set har det derfor også vært diskutert om ikke aktuelle ordning gir offentlige 
besparelser blant annet ved kortere ambulanse- og drosjeturer. I den forbindelse er det også mulig at 
ambulanse belastningen og ventetiden er kortere med aktuelle ordning når dele av pasientene der 
må kjøres med ambulanse kan behandles lokalt og returneres med kortere transporttid til følge. Der 
ønskes notert at aktuelle ordning i særdeleshet er til stor gavn spesielt for pasientene og ansatte på 
Nesset Omsorgshjem (NOS). Ved aktuelle ordning gjøres legebesøk ofte av lege med kjennskap til 
pasienten og adgang til relevant informasjon i lokale datasystemer. Det vurderes lite sannsynlig at 
leger ved MIKL vil bruke 2 timer på hjemmebesøk, men til gjengjeld vil kreve pasienten til Molde. 
Dette kan være til stor ulempe for eksempelvis den demente pasient eller skrøpelige eldre pasient.

SVAKHETER ved ordningen som den er nå

Tidligere episoder har vist at aktuelle ordning må vurderes skrøpelig, i særdeleshet ved sykdom blant 
legene og i perioder med avvikling av ferier, permisjoner etc. pga. få resterende leger da. Der har 
derfor bl.a. tidligere vært episoder med turnuslege på vakt uten noen annen legeassistanse. Dette er 
ikke akseptabelt. Der er også i den nye overenskomst fra 2016 kommet krav om at turnuslegene skal 
have bakvakt, der kan rykke ut, såfremt det vurderes nødvendig. Dette er noe nyt og øker 
omkostningene for kommunen (omen utrykning av bakvakt nok blir sjeldent).  En annen svakhet ved 
aktuelle lokal ordning er at legekontoret ikke er bemannet med helsepersonell i tillegg til vaktlegen 
på kveldene. Legeforeningen, nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og nå også 
akuttutvalget mener at en moderne legevakt skal være bemannet med helsepersonell i tillegg til 
vaktlegen. Denne anbefaling følges ikke i Nesset, bare i Molde Interkommunale. Såfremt dette på et 
tidspunkt blir et krav, og ikke blot en anbefaling, da vil dette øke kommunens utgifter betraktelig. 



Kjersti Hestad Kvernberg

Viktige formelle avtaler/ forskrifter som regulerer legevakt som må ligge til 
grunn ved avgjørelse: 

1. SFS 2305, ny avtaleperiode 1.1.16-31.12.17.  http://legeforeningen.no/emner/andre-
emner/avtaler/avtalearkiv/ks/sfs-2305/  

2. Akuttmedisinforskriften. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231 
3. Fastlegeforsriften  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift  /2012-08-29-842    
4.  ASA 4310 : http://legeforen  ingen.no/emner/andre-  

emner/avtaler/avtalearkiv/naringsdrivende/fastleger-ks/rammeavtalen-mellom-ks-og-den-
norske-legeforening-om-allmennpraksis-i-fastlegeordningen-i-kommunene/ 

Vaktbelastning: 

SFS 2305: 

§ 8 Legevakt utenom ordinær åpningstid

8.1 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Vaktklasse 1

Belastningen ved legevakt bør normalt ikke være større enn 4-delt vakt. Det bør tilstrebes en  
belastning med minst 6-delt vakt.

Dette er nytt, og en forsterking av krav til mindre vaktbelastning, dvs at det bør tilstrebes belastning 
med minst 6-delt vakt. 

Ved full , vanlig legebemanning i Nesset er det 3 fastleger og en turnuslege, dvs 4-delt vakt. Imidlertid 
 har hver lege 5 uker ferie (minst) og fravær for kurs (videre- og etterutdanning i spesialitet)  1-2 uker 
pr år, dvs 4x5 uker ferie (leger over 60 år 6 uker ferie?, nytilsatt lege er slik u.t. har forstått det over 
60 år) og 4-8 uker kurs, fri etter natte- og helgevakter ved Molde Interkommunale legevakt, 
foreldrepermisjon, legers sykdom, legers barns sykdom, velferdspermisjoner; dvs knapt (under?) 
halve året med bare tre leger tilstede.  Det kan derfor ikke hevdes at det «normalt er 4-delt vakt».  

http://legeforeningen.no/emner/andre-emner/avtaler/avtalearkiv/ks/sfs-2305/
http://legeforeningen.no/emner/andre-emner/avtaler/avtalearkiv/ks/sfs-2305/
http://legeforeningen.no/emner/andre-emner/avtaler/avtalearkiv/naringsdrivende/fastleger-ks/rammeavtalen-mellom-ks-og-den-norske-legeforening-om-allmennpraksis-i-fastlegeordningen-i-kommunene/
http://legeforeningen.no/emner/andre-emner/avtaler/avtalearkiv/naringsdrivende/fastleger-ks/rammeavtalen-mellom-ks-og-den-norske-legeforening-om-allmennpraksis-i-fastlegeordningen-i-kommunene/
http://legeforeningen.no/emner/andre-emner/avtaler/avtalearkiv/naringsdrivende/fastleger-ks/rammeavtalen-mellom-ks-og-den-norske-legeforening-om-allmennpraksis-i-fastlegeordningen-i-kommunene/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-08-29-842
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-03-20-231


(Kan turnuslegen telles som fullverdig lege i denne beregningen? Kan ikke finne noe eksplisitt 
vedrørende dette i Særavtalen, har derfor sendt mail til Legeforeningen med spørsmål vedrørende 
dette 22.01.16, ikke mottatt svar ennå pr 27.01.16).

Dessuten er ikke turnusleger pliktig til å ta tildelte stilling som turnuslege, senest i forrige måned fikk 
jeg informasjon om at turnuslegen som i utgangspunktet hadde fått tildelt Nesset fra 01.03.16 ønsket 
seg til og søkte derfor om turnusplass i en annen region i landet, hadde hun fått en stilling der ville 
hun ha takket nei til Nesset, anga hun. 

I flere år har det nå vært vikarer, som stort sett har ønsket å ha mange vakter, og vaktene har derfor 
ikke vært jevnt fordelt på legene, for så vidt har det vært bra I PERIODER. Dette er imidlertid sårbart- 
som avvikling av sommerferier har vist , i alle fall de siste to årene. Korttidsvikarer om sommeren  
hovedsakelig pga vaktbelastning lokalt er alltid uønsket av både pasienter, leger og hjelpepersonell, 
men sett på som nødvendig for å få kabalen til å gå opp.  Dessuten har vikarperiodene vært relativt 
korte, det har ikke vært forutsigbart hvordan vaktbelastningen har vært.  Pga akutt sykdom og 
vanskelig/ dårlig planlegging har det vært «krisetilstander» begge de siste somrene, og kommunen 
har vært nødt til å avlyse lokal legevakt også i ukedagene i perioder, til politikernes store frustrasjon. 
Bla. ble det sommeren -14 planlagt at 2 leger (fastlegevikar + turnuslege) skulle jobbe alene i 2 uker; 
u.t. prøvde å antyde at dette kanskje kunne bli travelt hvis en av de skulle være uheldig å for 
eksempel bli syk, planen ble likevel opprettholdt, fastlegen ble syk og turnuslegen ble alene i noe av 
perioden (til en vikar heldigvis var mulig å få tak i). U.t. har mottatt kommentar fra annen lege som 
har jobbet her og kommet med sykemelding at legen følte seg lite forstått og at legen aldri mer ville 
jobbe i Nesset. Ryktet sier at vi er et “cowboy-kontor” (ja det ordet var brukt) og at dette svekker 
rekrutteringen av leger til Nesset. U.t. har selv vært sykemeldt fra vakter ila svangerskap (sykemeldt 
fra gynekolog) uten å motta forståelse for det.  U.t. har også en kronisk syk sønn der min sønns 
overlege har tilrådet at jeg jobber mindre for å ha mer tid sammen med sønnen min, søkte derfor om 
vaktfritak på kveld og fikk avslag, for så vidt forståelig når systemet allerede er sprengt 
ressursmessig. Ved sykdom hos legen (hvor stort er sykefraværet hos legene i Nesset?), er det ingen 
å sette inn som sykevikar på vakt da systemet er sprengt fra før. Ved Molde Interkommunale 
legevakt er det 33 leger på kriselista der legen øverst på lista ringes opp hvis vakthavende lege blir 
syk. Leger som har aleneomsorg for barn kan få redusert vaktbelastning, eldre eller syke leger kan 
fritas på natt eller helt etc. Et slikt sikkerhetsnettverk unner jeg også legene i Nesset.    

Det er uforutsigbarheten og sårbarheten som gjør at teoretisk 4-delt vakt ikke holder. Dette var 
hovedargumentet for inngåelse av vaktsamarbeid i MIKL, men vedvarer også med lokal legevakt. 

Dersom det etableres fullt vaktsamarbeid, blir det mindre behov for å måtte ha korttidsvikar om 
sommeren, forutsatt at legenes sommerferie blir godt planlagt i god tid. 

Det er svært viktig å kunne få beskjed om når en kan avvikle ferie, f. eks ifht bestilling av reiser etc. 
Slik det har vært tidligere har det vært uavklart ifht mulig vikar nesten helt inn i sommerferien (store 
vansker med å finne vikar), noe som har medført frustrasjoner, og også uheldig fordeling av legenes 



ferie (vet ikke om/når man får ferie), og for planlegging av legekontorets drift og hjelpepersonellets 
arbeidssituasjon.  At turnuslegen har blitt alene på kontoret i noen dager  er helt uholdbart (avvik)! 
 Det er viktig å få frem at dette er systemets problem- pga sårbarhet og få deltakende leger i vakt,  
og en kan ikke år etter år skylde på enkeltproblemer. 

SFS 2305

§8.2 

“…Dersom det gjennomgående er 3 eller færre leger i ordningen, har legen rett til 2 uker  
ekstra fri i løpet av et kalenderår. Kommunen sørger for vikar i legens praksis….”

Slik u.t. ser det, kan legene ha rett til 2 uker ekstra fri ila et kalenderår. Det er angitt at 
kommunen sørger for vikar. Rekruttering av vikarer har vist seg de siste årene å være svært 
vanskelig; uvisst om man får noen og kvaliteten har tidvis vært lav (erfaring fra tidligere med 
leger meldt til Fylkeslegen). Hvordan skal dette evt løses i praksis?

   Kompetansekrav for leger i vakt

Akuttmedisinforskriften  gjelder fra 1.5.2015. Den har nye krav til kompetanse på legevakt, ihht §7. 
 Det er en overgangsordning, som betyr at kravene må være oppfylt innen 1.5.2018. 

§ 7.Kompetansekrav til lege i vakt mv.

En lege kan ha legevakt alene, uten kvalifisert bakvakt, når vilkårene i bokstav a eller bokstav b er  
oppfylt:

a) Legen har godkjenning som spesialist i allmennmedisin og har gjennomført kurs i volds- og  
overgrepshåndtering. 

b) Legen har godkjenning som allmennlege etter § 3 første ledd bokstav a, jf. § 8 eller § 11 fjerde  
ledd, i forskrift 19. desember 2005 nr. 1653 om veiledet tjeneste for allmennleger, eller § 10 i forskrift  
8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med  
yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits. Legen må ha gjennomført 40 legevakter, eller  



ha arbeidet ett år som allmennlege i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Legen må i tillegg  
ha gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepshåndtering.

§ 21.Overgangsordninger

Krav til grunnkompetanse for lege etter § 7 første ledd skal være oppfylt innen tre år fra forskriften  
trer i kraft. (Dvs pr 1.5.2018, min tilføyelse)

Pr 1.4.2016, når ny fastlege/ kommuneoverlege er på plass,  vil de tre av (to?) fastlegene oppfylle 
kravene. Turnuslegen vil ALDRI oppfylle kompetansekravene, da de jo alltid er nyutdannet. 
  Forskriften krever da bakvakt som skal kunne RYKKE UT. 

Ihht § 7, 3. ledd: 

Kommunen plikter å etablere bakvaktordninger for leger i vakt som ikke oppfyller kravene i første  
ledd. Kompetansekravene i første ledd gjelder tilsvarende for leger som skal ha bakvakt. Bakvaktlege 
må kunne rykke ut når det er nødvendig (min uthevelse). 

Dette punktet er nytt. Pr i dag eksisterer bakvaktsordning for turnuslege (SFS 2305), men denne har 
IKKE utrykningsplikt.  Utrykningsplikt betyr at lege i bakvakt  må oppholde seg innenfor kommunens 
grenser (en av fastlegene bor ikke i Nesset kommune). Den nye bestemmelsen betyr at en av de 
legene som oppfyller kompetansekravet må ha bakvakt- dvs at det blir tilleggsbelastning/ 
tilleggsvakt. Da vil ikke  kravet om minst 4-delt vakt oppfylles. 

Fritak for alder/sykdom: 

7.2 Fritak fra legevakt

Det gis fritak fra legevakt, jf. fastlegeforskriften § 13, eller når legen av andre helsemessige eller  
vektige sosiale grunner ber om det. Det tas særlig hensyn til leger over 55 år.

Fastlegeforskriften § 13: 

Fastlegen har rett til fritak til legevaktdeltakelse etter første ledd bokstav a når legen:

a) er over 60 år 

b) er gravid i de tre siste måneder av svangerskapet eller når graviditeten er til hinder for deltakelse  
eller 



c) ammer barn som er under ett år.

Den nyansatte kommuneoverlege/ fastlege Lars Hedin er over 60 år. Han har slik u.t. har forstått det 
signalisert at han ønsker å ta vakter. Han kan imidlertid når som helst søke om fritak, og vil få det 
innvilget ihht dette punktet. Det vil, som erfaring med sykdom hos tidligere kommuneoverlege, ikke 
kunne tas inn vikar, fordi det bare dreier seg om fritak fra vakt, ikke arbeid på dagtid.  Dette punktet 
gjelder også ved sykemelding/ fritak for vakt av andre fastleger eller turnuslege ihht 
fastlegeforskriften § 13. 

Dette øker sårbarheten for ordningen og totalbelastningen for alle legene. 

Oppsigelse av vaktplan: 

Det har versert en del meninger om dette i avisen.  Det er riktig at legene er pålagt vaktplikt, og 
kommunen bestemmer hvilken ordning som finnes til enhver tid. 

Oppsigelse/ endring er regulert i SFS 2305, punkt 7.4, 3.ledd: 

Arbeidstidens lengde på legevakt skal fremgå av arbeidsplan utarbeidet i samarbeid med legenes  
tillitsvalgte, og normalt være varslet berørte leger minst 2 mnd. før den trer i kraft. …

Det betyr at en endring i ordningen bør varsles minst 2 måneder før endringen trer i kraft.  Det er 
derfor ikke noe «tilsettingsforhold» med f. eks 3 mnd oppsigelsestid som gjelder, slik jeg tolker det.  

Dette er viktig ifht informasjon til publikum, planlegging av legekontorets drift og leger og ansatte i 
MIKL. 

Media: 

Jeg mener ALLE som uttaler seg til media har ansvar for å sørge for og presisere flere ulike sider ved 
denne saken, selv om vi vet at media skriver det de vil. Likevel kan den som uttaler seg kreve å få se 
det som skrives før det publiseres. 



Økonomi: 

Reguleres i sin helhet av SFS 2305. Fra nyttår er det kommet nye satser for godtgjøring. NB!  I 
TILLEGG er det nå fra 1.1.16 pensjonsgivende. Må legges inn i budsjettet. Det er helt nytt. 

Protokolltilførsel:

1.Pensjon

Partene er enige om at det med virkning fra 1. januar 2016 gis rett til pensjonsopptjening av  
beredskapsgodtgjøring og timelønn for legevaktarbeid. Beredskapsgodtgjøring er pensjonsgivende  
som tilleggslønn iht. HTA kap. 3 pkt. 3.7.

Kostnad  for lokal kveldsvakt pr år fra 1.1.16, med eksisterende lokale legevakt 4 d/u, 
1600-21:00: 

Godtgjøring etter § 8.1, vaktklasse 1, sats ihht §8.3. 110,- pr time. 

110,- X 5 t/d x 4 d/ux52 u/år= 114.400,- + pensjon og arbeidsgiveravgift.  

Alle legene, også turnuslegen, er selvstendig næringsdrivende på legevakt. Det betyr at kommunen 
ikke får noen inntekter fra konsultasjoner på legevakt kveld. Denne kostnaden er derfor brutto og 
netto. 

Kostnad for Dagvakt: 0800-1600, ihht § 6 i SFS 2305: 

Dagvakt er uavhengig av vaktordning, går lokalt helt til det evt blir kommunesammenslåing.  Den 
kommer altså i tillegg til vaktgodtgjørelse kveld. 

110,- x 8t/d x 5 d/ux 51 u/år (trekker fra noen helligdager) = 224.400,- + arb giver avgift og pensjon. 



Annet: 

Antall kontakter til legevakt kan telles via Legevaktssentralen. Vinjar tok opptellingen for få år siden, 
tallet som ble refert derfra mener jeg var 1,7 per hverdagskveld. 

U.t. ønsker som resyme å henvise til de nevnte lover/ forskrifter og avtaleverk som regulerer 
legevakt, og som før, i enda sterkere grad nå, mener jeg at etablert ordning med lokal vakt i økende 
grad er en unntaksordning og «dispensasjonsordning», som ikke er i tråd med de nasjonale føringer 
som regulerer legevakt. 

Medisinskfaglig vurdering av forsvarlighet har tidligere vært gjort av dr. Vinjar mtp den 
interkommunal vaktordningen på natt/helg/helligdager, i praksis kjenner ikke u.t. til uheldige 
hendelser på bakgrunn av interkommunalt legevaktssamarbeid (opprettet apr -12). I tillegg kommer 
at befolkningen nå er kjent med ordningen med Molde InterKommunale Legevakt, MIKL.  Det er helt 
uproblematisk å gå over til fullt vaktsamarbeid i MIKL, og krever veldig lite forberedelse, ingen 
endringer i organisasjonen MIKL.  

Jeg mener kommunen må fremme saken  politisk, få et endelig vedtak, hindre omkamper, og hvis 
ordningen med lokal legevakt avsluttes, si den opp med minst 2 mnd varsel. Tidsmessig  ville det f.eks 
kunne gå å avslutte ordningen pr 01.05.16, slik at det blir etablert interkommunalt vaktsamarbeid før 
sommerferien, som er den mest sårbare tiden på året. 

Med vennlig hilsen 

Kjersti Hestad Kvernberg

Lege i Nesset



Til: Helse- og omsorgssjef Jan Karsten Schjølberg.  

Fra:  kommuneoverlege Bergljot Vinjar  

 

3.september 2014.  

 

Rapport om legevakt i Nesset sommer 2014 

Bruk av Molde interkommunale legevakt fra kl 16:00 mandag til torsdag.  
 

Dette er ment som en informasjon/ rapport til kommuneadministrasjon og kommunestyret.  

Rapporten bør brukes i en evt. seinere sak om organisering av legevakt.  

Konklusjon:  

Sommeren 2014, fra uke 26 (23.juni) til og med uke 34 (mandag 18.august), totalt 9 uker, ble Molde 

interkommunale legevakt benyttet i 21 av 36 vakter (mandag til torsdag) fra kl. 16:00, i stedet for fra 

kl 21:00 som vedtatt ordning. Denne ordningen ble vurdert fra dag til dag.  

 

Antall henvendelser fra Nesset på legevakt 16-21 i denne perioden var i gjennomsnitt 2-3 pr dag. 

Antall henvendelser mellom kl 21 og 08 var under 1 pr vakt.  

 

Det var ingen praktiske problemer med å utvide den allerede eksisterende ordning med Molde 

interkommunale legevakt til å håndtere henvendelser fra Nesset fra kl. 16:00. Utover noe irritasjon fra 

publikum, har det ikke vært medisinskfaglige problem på grunn av utvidet ordning. AMK/ 

Legevaktsentralen mener at uforutsigbarhet med mulig skiftende ordning fra dag til dag var et 

stressmoment.  

 

Vedtatt vaktordning: 

Fra april 2012 er vedtatt legevaktordning i Nesset kommune (sist vedtatt fortsatt i kommunestyresak 

PS 51/14, 19. juni 2014):   

Mandag-torsdag: lokal vakt 16:00-21:00, dvs. egen legevakt kun i Nesset kommune.  

Øvrige tider legevaktsamarbeid med Molde interkommunale legevakt (MIKL):  

Mandag til torsdag 21:00-08:00, fredag 16:00-08:00, lørdag og søndag 08:00-08:00, dvs 24 timer.  

(Og alltid lokal dagvakt mandag-fredag 08:00-16:00, benevnes ikke som legevakt). 

 

Aktuelt:  

Sommer 2014 ble kommunen pga. vanskelig legesituasjon, enkelte dager nødt til å bruke Molde 

interkommunale legevakt fra kl 16:00 også mandag til torsdag. Det ble orientert i kommunestyret den 

19. juni om at dette kunne bli situasjonen.  

Antall vaktdager (mandag-torsdag)totalt i perioden mandag 23. juni (uke 26) til fredag 22.8 (uke 34), 9 

uker: 36 

Antall dager legevakt i Molde fra kl 16:00: totalt 21.  

Uke 26: 1 av 4 

Uke 27: 1 av 4  

Uke 28: 2 av 4 

Uke 29: 4 av 4 

Uke 30: 4 av 4 

Uke 31:4 av 4 

Uke 32: 2 av 4 

Uke 33: 2 av 4 

Uke 34: 1 av 4 



 

Legesituasjonen: 

Sommeren og sommerferie for legene ble planlagt med full legedekning, dvs. 3 fastleger og 1 

turnuslege i full stilling og med full vaktdeltakelse. I en periode på to uker (uke 30 og 31) med flest 

leger på ferie var det planlagt at to leger skulle dekke opp de lokale legevaktene mandag til torsdag, 

og legekontoret på dagtid med daglegevakt, noe som ble ansett som forsvarlig, og de aktuelle legene 

godtok dette.   Det ble derfor ikke vurdert som nødvendig å ansette vikar.  

 

Fra 9.5.2014 ble en av legene sykemeldt fra vakter og 50% sykemeldt på dagtid. Da måtte tre leger 

dele på kveldsvaktene lokalt.  Fra 14.7 ble denne legen 100% sykemeldt fra alt arbeid også på dagtid. 

Dette var en av de to legene som skulle vært tilstede under ferieavvikling i siste periode. I tillegg ble 

en lege sykemeldt en uke i juni. Dette medførte økt usikkerhet ifht vaktdekning. Det ble satt i gang 

arbeid med å skaffe vikar fra vikarfirma, men det ordnet seg ikke før en lege ankom 25.7 

(arbeidskontrakt fra 24.7)til 18.8.2014. Det var derfor bare en til to leger i vakt og på legekontoret i 

flere perioder i sommer, særlig uke 28-31.  

Det ble vurdert som så stor arbeidsbelastning på de gjenværende leger totalt sett, at legevakt fra kl 

16:00 i Molde ble innført.  

 

I perioden 25.7 til 15.8 var det to leger i arbeid i kommunen, derav en fersk vikar uten tidligere 

arbeidserfaring i Norge, og ikke kjennskap til lokale forhold eller det norske vaktsystemet. Av 

sikkerhets/ beredskapsmessige hensyn, og kort tidsperiode ble det derfor vurdert at den aktuelle 

vikarlegen ikke skulle gå daglegevakt eller vakter alene etter arbeidstid. Ordning med legevakt i Molde 

etter kl 16:00 ble opprettholdt. Det var allerede etablert en god ordning med å utvide tidspunktene i 

MIKL. Da den første faste lege kom tilbake fra ferie ble de vaktene som ikke ble dekket av denne tatt 

av MIKL fra kl 16:00.  

 

Som alltid blir alle henvendelser før kl 16:00 håndtert av lokal lege.  

 

Kontaktstatistikk legevakt 23.6 til 15.8.2014, mandag kl 00:00-fredag kl 16:00: 

Statistikk fra AMIS, AMK Molde 3.9.2014  

 

  rød gul Grønn Totalt  Gjennomsnitt pr vakt  

16-21 4x8uker=32 vakter 3 26 47 76 2,4 

21-08 5x8uker=40 vakter 1 14 20 35 Mindre enn 1  

 

16-21: minst antall henvendelser pr 4 dager (1 uke): 2, flest antall henv. pr 4 dager 15. 

21-08: minst antall henvendelser pr 5 dager (1 uke) 1, flest antall henv. pr 5 dager 12.  

Rød= akutt Gul= haster Grønn= vanlig 

I tillegg «hvite», dvs henvendelser ikke sendt videre til legevakten, dvs henvist til fastlege neste 

dag eller avsluttet med råd fra sykepleier.  

Kommentar: Det antas at disse tallene er representative for hele året, med variasjoner.  

 

 



Erfaring:  

Det viste seg svært vanskelig å få tak i vikar, da vi var seint ute, og vikarfirmaer allerede hadde fordelt 

vikarene til andre kontor. Uten mulighet til å utvide vaktordningen i Molde interkommunale legevakt, 

hadde kommunen måtte beordre leger på jobb i sommer. For egne leger og hjelpepersonell på 

legekontoret ble det en stor lettelse å kunne bruke denne muligheten.  

 

En allerede etablert ordning ble utvidet, og det var ikke behov for noen andre tilpasninger. Det var 

ingen praktiske problemer med å overføre vaktene fra Nesset til Molde. AMK/ Legevaktsentralen ble 

orientert, og informerte pasienter som ringte. På Molde interkommunale legevakt var det ingen 

praktiske problemer, og tilleggsbelastningen ifht. pågang fra Nesset ble ikke opplevd som noe problem.   

 

Hovedinformasjonen ble formidlet ved alle aktuelle henvendelser til legevaktsentralen, som er 

«inngangsporten» til kontakt med legevakt. Det har aldri vært/ skal ikke være, mulighet for direkte 

oppmøte uten avtale, heller ikke i Nesset med «gammel ordning». Det ble satt opp oppslag på 

inngangsdørene til legekontoret om «Legevakt i dag i Molde fra kl. 16:00» de aktuelle dagene.  

De som betjente henvendelsene opplevde noen kommentarer med irritasjon, men ingen situasjoner 

ble håndtert annerledes enn de ellers ville.  

 

Vurdering:  

1. Sårbarhet ifht legedekning: Ved full legedekning er det 4 leger i Nesset. Ferie, kurs, fravær 

etter vakt gjør at neste 26 uker, dvs halve året, vil 3 leger dekke tjenesten. Ved sykemelding, 

fødselspermisjoner etc blir det svært sårbart. Det vil stadig dukke opp situasjoner der det vil 

kunne være aktuelt å overføre kveldsvakt til MIKL. En viser for øvrig til samme argumenter i 

saksdokumenter til «Legevaktsaken» tidligere.  

2. Bruk av vikarer: Samme argumentasjon som ble brukt ifht innføring av interkommunal 

legevakt: Det er også et opplæringsproblem og sikkerhetsproblem med korttidsvikarer. 

3. Informasjon til publikum og publikums reaksjoner: Det kan være aktuelt å sette inn annonse 

i avisa og informasjon på kommunens hjemmeside om endret legevaktordning i en periode. 

For ordningen i sommer, med ulik ordning fra dag til dag, vil det til enhver tid være 

informasjon på legevaktsentralen ved henvendelse som er det folk må forholde seg til. 

4. Videre utvidelse av ordningen: Legevaktsaken har nylig vært oppe til evaluering i 

kommunestyret, og etablert ordning ble videreført.  Det bør vurderes om en likevel kan 

utvide ordning i f. eks årlig (sommer) ferieavvikling eller andre perioder med dårlig 

legedekning. AMK/ LV sentral trenger forutsigbarhet i ordningen. Legevakt i Molde bør 

derfor ikke brukes annet enn i nødsfall, eller i perioder med dårlig legedekning, kfr over.  

5. Ny «Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, 

ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv (akuttmedisinforskriften)» ligger ute 

til høring (høringsfrist 15.september). Kommuneoverlegen regner med at den vil legge 

føringer for organiseringen av kommunens legevakt som kan medføre at saken må opp til ny 

vurdering. Det må en komme tilbake til når den blir vedtatt.   

 

 

Bergljot Vinjar 

Kommuneoverlege.  



















 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 17/16 18.02.2016 

 
 
 
 

Eiendomsskatt 2016 - fritak etter eiendomsskattelova § 7 a og b 
 

Vedlegg 

1 Fritak 2015 - eiendomsskattelova § 7 

 

 
Rådmannens innstilling 

 

I samsvar med eiendomsskattelova § 7 a gir Nesset kommune helt fritak for eiendomsskatt i 

2016 for følgende eiendommer/lag og organisasjoner:  

Gnr Bnr Fnr Snr Gjelder lag og organisasjoner 

4 1 2 0 Ranvik Småbåtlag ba 

4 39 0 0 Ranvik Bygdalag 

4 40 0 0 Ranvik Bedehus 

8 12 0 0 Gussiås Bygdalag 

10 12 1 0 Gussiås Bygdalag 

13 2 0 0 Skytebane Tjellekleiva 

13 2 2 0 Tjelle Og Ranv Skytterlag 

13 3 0 0 Skytebane Tjellekleiva 

13 5 0 0 Grendahus Tjelle 

15 62 0 0 Haubokk Mc 

17 10 0 0 Rød Bedehus 

17 32 0 0 Rød Velforening 

27 25 0 0 Eidsvåg Ungdomslag 

27 168 0 0 Eidsvåg Småbåtforening 

29 329 0 0 Liedgarden Barnehage As, privat barnehage 

30 15 0 0 Eidsvåg Idrettslag 

36 14 0 0 Eidsøra Indremisj.For. 

37 1 1 0 Rausand Idrettslag 

37 4 2 0 Rausand Idrettslag 

37 7 1 0 Rausand Idrettslag 

37 12 1 0 Rausand Idrettslag 

Arkiv: :232 

Arkivsaksnr: 2015/1551-2 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



37 20 0 0 Rausand Idrettslag 

37 28 1 0 Lysløype Rausand idr.lag 

37 30 0 0 Nesset Museumsnemnd 

37 32 0 0 Rausand Samfunnshus A/L 

38 11 0 0 Rausand Grubeklubb Stift 

40 3 0 0 Rausand småbåtforening 

44 1 1 0 Meisalstranda Bedehus 

50 1 1 0 Eidsøren Ungdomslag 

50 7 0 0 Morewood Reidun, privat barnehagedrift 

51 4 1 0 Eidsøra Småbåtforening 

52 4 0 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

52 13 0 0 Eidsøra il 

54 1 0 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

54 1 1 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

54 2 1 0 Idrettslagsbygning Tiltertun 

55 18 0 0 Eidsvåg Bedehus 

55 79 0 0 Eidsvåg Indremisjon 

55 94 0 0 Norsk Folkehjelp Nesset 

61 36 0 0 Bugge Bygdelag 

73 38 0 0 Eresfjord Småbåtlag 

74 4 0 0 Grendahus Ljørvoll (Ungdomshuset) 

77 8 0 0 Grendahus Øverås 

79 9 0 0 Skytebane Eikesdal 

79 41 0 0 Eikesdal Bygdalag 

79 45 0 0 Eikesdal Huslag 

98 1 5 0 Vistdal Idrettslag 

98 2 2 0 Vistdal Idrettslag 

99 1 1 0 Vistdal Idrettslag 

99 4 0 0 Tribune og idrettsgarderobe 

99 4 1 0 Vistdal Idrettslag 

99 8 0 0 Vistdals Almue 

99 20 0 0 Vistdal samfunnshus A/L 

99 38 0 0 Myklebostad Bedehus 

100 4 0 0 Nordmøre og Romsdal indremisjon, Visthus 

108 2 0 0 Bedehus Nerland 

108 4 1 0 Nerlandskulen grendahus 

114 1 1 0 Molde Og Romsdals Turistforening, Måsvassbu 

114 2 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 3 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 5 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 11 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

114 12 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu 

119 1 0 0 Bedehus Skorgen 

123 1 0 0 Aursjøhytta 

123 1 31 0 Stordalshytta, Nesset fjellstyre 



123 1 44 0 Kr.sund og Nordm. Turistforening 

 

I samsvar med eiendomsskattelova § 7 b gir Nesset kommune helt fritak for eiendomsskatt i 

2016 for følgende eiendommer:  

Gnr Bnr Fnr Snr Gjelder  

58 13 0 0 Vorpeneset, Calidris as 

59 1 0 0 Nesset prestegard, Opplysningsvesenets fond 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

I henhold til eiendomsskattelova § 7 kan kommunestyret vedta å gi eiendommer helt eller 

delvis fritak for eiendomsskatt. Lovparagrafen har følgende ordlyd (sitat): 

 

§ 7.Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt: 

a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 

staten. 

b) Bygning som har historisk verde. 

 

Kommunestyret fritok eiendommer etter § 7 a for 2015 i henhold til vedlagte liste. 
Kommunestyret må ta stilling til om de ønsker å vedta fritak ut fra lokalkunnskap, eller om de 
mener at alle skal søke om fritak. 

 

I løpet av 2015 har to eiendommer fått fritak etter § 7 b. I sakene som ble behandla i møtet den 
19.11.2015 har kommunestyret vedtatt at fritaket skal gjelde for 2015 og 2016. Dette gjelder: 

 GID 058/013 Vorpeneset (Calidris as), sak 104/15 

 GID 059/001 Nesset prestegard (Opplysningsvesenets fond), sak 105/15. 

 

Vurdering 

 

Rådmannen tilrår at lag og organisasjoner som ikke har som formål å tjene penger, dvs. «non-
profit» og frivillighet, bør få fritak etter § 7 a. Flere kommuner vurderer også private barnehager 
innunder denne bestemmelsen.  
 
Mange kommuner fritar etter søknad. Hvis kommunestyret går for en slik ordning vil det bli 
mange søknader som kommer til behandling. Rådmannen antar at kommunestyret har god 
lokalkunnskap og dermed kan vurdere om det finnes noen på listen som driver kommersiell 
virksomhet.  
 
Hvis det finnes lag og organisasjoner som mener de oppfyller lovens kriterium, og ikke er 
kommet med på listen, må søke om fritak i ettertid.  
 



 

Økonomiske konsekvenser 

Når skatteobjekt fritas for eiendomsskatt i henhold til § 7 gir det mindre inntekter til kommunen. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen 



2015: Liste over eiendommer som får fritak iht eiendomsskatteloven § 7a 
     etter vedtak i Nesset kommunestyre 12.2.2015 i sak 12/15. 

       

Gnr Bnr Fnr Snr Gjelder   

4 1 2 0 Ranvik Småbåtlag ba   

4 39 0 0 Ranvik Bygdalag   

4 40 0 0 Ranvik Bedehus   

8 12 0 0 Gussiås Bygdalag   

10 12 1 0 Gussiås Bygdalag   

13 2 0 0 Skytebane Tjellekleiva   

13 2 2 0 Tjelle Og Ranv Skytterlag   

13 3 0 0 Skytebane Tjellekleiva   

13 5 0 0 Grendahus Tjelle   

15 62 0 0 Haubokk Mc   

17 10 0 0 Rød Bedehus   

17 32 0 0 Rød Velforening   

27 25 0 0 Eidsvåg Ungdomslag   

27 168 0 0 Eidsvåg Småbåtforening   

29 329 0 0 Liedgarden Barnehage As, privat barnehage   

30 15 0 0 Eidsvåg Idrettslag   

36 14 0 0 Eidsøra Indremisj.For.   

37 1 1 0 Lysløype Rausand idr.lag   

37 4 2 0 Lysløype Rausand idr.lag   

37 7 1 0 Lysløype Rausand idr.lag   

37 12 1 0 Lysløype Rausand idr.lag   

37 20 0 0 Rausand Idrettslag   

37 28 1 0 Lysløype Rausand idr.lag   

37 30 0 0 Nesset Museumsnemnd   

37 32 0 0 Rausand Samfunnshus A/L   

38 11 0 0 Rausand Grubeklubb Stift   

40 3 0 0 Rausand småbåtforening   

44 1 1 0 Meisalstranda Bedehus   

50 1 1 0 Eidsøren Ungdomslag   

50 7 0 0 Morewood Reidun, privat barnehagedrift   

51 4 1 0 Eidsøra Småbåtforening   

52 4 0 0 Idrettslagsbygning Tiltertun   

52 13 0 0 Eidsøra il   

54 1 0 0 Idrettslagsbygning Tiltertun   

54 1 1 0 Idrettslagsbygning Tiltertun   

54 2 1 0 Idrettslagsbygning Tiltertun   

55 18 0 0 Eidsvåg Bedehus   

55 79 0 0 Eidsvåg Indremisjon   

55 94 0 0 Norsk Folkehjelp Nesset   

61 36 0 0 Bugge Bygdelag   

73 38 0 0 Eresfjord Småbåtlag   



74 4 0 0 Grendahus Ljørvoll (Ungdomshuset)   

77 8 0 0 Grendahus Øverås   

79 9 0 0 Skytebane Eikesdal   

79 41 0 0 Eikesdal Bygdalag   

79 45 0 0 Eikesdal Huslag   

98 1 5 0 Vistdal Idrettslag   

98 2 2 0 Vistdal Idrettslag   

99 1 1 0 Vistdal Idrettslag   

99 4 0 0 Tribune og idrettsgarderobe   

99 4 1 0 Vistdal Idrettslag   

99 8 0 0 Vistdals Almue   

99 20 0 0 Vistdal samfunnshus A/L   

99 38 0 0 Myklebostad Bedehus   

100 4 0 0 Nordmøre og Romsdal indremisjon, Visthus   

108 2 0 0 Bedehus Nerland   

108 4 1 0 Nerlandskulen grendahus   

114 1 1 0 Molde Og Romsdals Turistforening, Måsvassbu   

114 2 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu   

114 3 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu   

114 5 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu   

114 11 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu   

114 12 1 0 Molde Og Romsd. Tur.Fo., Måsbassbu   

119 1 0 0 Bedehus Skorgen   

123 1 0 0 Aursjøhytta   

123 1 31 0 Stordalshytta, Nesset fjellstyre   

123 1 44 0 Kr.sund og Nordm. Turistforening   
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Anmodning om økonomisk støtte - anke fra Statnett over dom om 
eiendomsskatt på nettanlegg 

Vedlegg 

1 LVK - Anmodning om økonomisk støtte ifm. prinsipiell tvist mellom Statnett og tre av LVKs 
medlemskommuner 

2 Anmodning om økonomisk støtte i forbindelse med anke fra Statnett over dom om 
eiendomsskatt på nettanlegg 

3 Statnett varsler søksmål om eiendomsskatt på nettanlegg 

 

 
Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommune imøtekommer anmodningen fra LVK om kronerulling til støtte for de 
tre saksøkte kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes, i ankesak for 
lagmannsretten vedrørende eiendomsskatt på nettanlegg. 

2. Det bevilges kr 20 000 til formålet. Beløpet finansieres ved bruk av kraftfondet. 

 

Saksopplysninger 

Statnett har tatt ut søksmål mot flere kommuner med krav om eiendomsskattetakstene på 
selskapets nettanlegg kjennes ugyldig. Sakens tvistepunkt gjelder beregning av fradraget for slit, 
elde og utidsmessighet. Statnett anfører at takstene er for høye som følge av at fradraget etter 
selskapets syn beregnes på en uriktig måte.  

Søksmålene mot tre av de saksøkte kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornes, ble forent til 
felles behandling i Stavanger tingrett. De tre kommunene ble frifunnet og tilkjent 
saksomkostninger på til sammen kr 1,2 millioner.  

Statnett har anket dommen til lagmannsretten med begrunnelsen at saken er av prinsipiell 
betydning og vil gjelde alle kommuner med nettanlegg tilhørende Statnett. 

LVK har erklært partshjelp også for lagmannsretten. Andre saker er stanset i påvente av 
rettskraftig dom. Som følge av anken har Statnett ikke innbetalt saksomkostningen som 
kommunene og LVK ble tilkjent. 

LVK og de tre kommunene selv anser de tre kommunene som tilfeldig utvalgte og ser det som 
urimelig at de alene skal bære utgiftene ved søksmål som i realiteten gjelder alle kommuner med 
store nettanlegg - Statnetts eller andres. Det er dermed igangsatt kronerulling blant 
medlemskommunene med nettanlegg. Nesset kommune er en slik kommune.  

Arkiv: :232 

Arkivsaksnr: 2015/340-4 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  



I brev fra LVK av 11.01.2016 oppfordres det til å bidra med kr 20 000 for å støtte saken. Dersom 
kommunene vinner fram i Lagmannsretten og eventuelt Høyesterett og blir tilkjent 
saksomkostninger som i Tingretten blir beløpene tilbakebetalt kommunene som har gitt bidrag.  

 

Vurdering 

Eiendomsskatt på verk og bruk, herunder nettanlegg utgjør en betydelig inntekt for kommunene. 
Eiendomsskatten er den eneste skatten som tilfaller kommunen i sin helhet. Dom i saken vil ha 
stor prinsipiell betydning for alle kommuner med nettanlegg, også Nesset kommune. 
Rådmannen mener at det er viktig at kommunene stiller seg solidarisk i slik saker og også bidrar 
økonomisk.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Det omsøkte beløpet på kr 20 000 er svart beskjedent i forhold til konsekvensene saken kan få 
dersom Statnett vinner fram.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

3. Nesset kommune imøtekommer anmodningen fra LVK om kronerulling til støtte for de tre 
saksøkte kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes, i ankesak for lagmannsretten 
vedrørende eiendomsskatt på nettanlegg. 

4. Det bevilges kr 20 000 til formålet. Beløpet finansieres ved bruk av kraftfondet. 

 

 
 

 



Statnett har tatt ut søksmål mot flere av LVKs medlemskommuner med krav om at 
eiendomsskattetakstene på selskapets nettanlegg kjennes ugyldig. Statnett anfører at 
takstene er for høye, og sakens tvistepunkt gjelder beregningen av fradraget for slit, elde og 
utidsmessighet. Det vises til tidligere LVK-nytt om saken.

Søksmålene mot tre av de saksøkte kommunene, Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes, ble 
forent til felles behandling i Stavanger tingrett. Andre saker er stanset i påvente av 
rettskraftig dom. De tre kommunene vant saken fullt ut i tingretten, og kommunene og 
partshjelper LVK ble også tilkjent saksomkostninger. Statnett har anket dommen til 
lagmannsretten.

Vedlagt oversendes dagens brev til LVKs medlemskommuner med en oppfordring om 
økonomisk støtte til de tre tilfeldig utvalgte kommunene i denne prinsipielle saken som vil få 
betydning for alle kommuner med store nettanlegg

Med vennlig hilsen
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Torfinn Opheim

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 
C/O Advokatfirmaet Lund & Co DA 
Postboks 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo, Norway
Tel: + 47 99 11 99 00 | Faks: + 47 94 74 70 00 | Mobil: +47 99 11 99 66
E-post: ve@lundogco.no | www.lvk.no
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This communication is intended for the person (s) named above only. It may contain information that is confidential or legally privileged. If 
received in error, please delete it from your system and notify our firm by phone +47 99 11 99 00.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-
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- Til LVKs medlemskommuner, 

Att: ordfører, rådmann, økonomisjef og eiendomsskattekontor

Følgende LVK-nytt er lagt ut på LVKs hjemmesider www.lvk.no

LVK-nytt 9/15 - Statnett varsler nye søksmål om eiendomsskatt på nettanlegg

LVK har fått henvendelser fra flere medlemskommuner som har mottatt varsel om søksmål fra 
Statnett om eiendomsskatt på selskapets nettanlegg. LVK ber om at kommuner som mottar 
søksmålsvarsel kontakter LVKs sekretariat. 

Statnett tok i oktober 2014 ut søksmål mot kommunene Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes 
med påstand om at eiendomsskattetakstene på selskapets nettanlegg er ugyldige. Dette er de 
samme kommunene som ble saksøkt av Statnett i 2012 om samme tema. LVK erklærte da som 
nå partshjelp til støtte for kommune. 

Etter at sakene var besluttet forent til felles behandling i Stavanger tingrett, ble det gjennoført 
hovedforhandling i januar 2013. Statnett fikk ikke medhold i at takstene var for høye eller at 
fradraget for slit, elde og utidsmessighet ved verdsettelsen av nettanleggvar beregnet på uriktig 
måte. Statnett krevde at fradraget skal beregnes ved lineære avskrivinger. Selv om retten ikke 
ga Statnett medhold, kom tingretten til at takstvedtakene måtte oppheves som  ugyldige 
fordi begrunnelsen var mangelfull. 

De nye søksmålene fra Statnett gjelder takstene som ble fattet i etterkant av Stavanger 
tingretts dom. Statnett fastholder kravet om at fradragene skal baseres på lineære 
avskrivinger. Påstanden om at vedtakene må oppheves som mangelfulle er ikke gjentatt. 

Sakene er berammet til 23. - 26. juni 2015 i Stavanger tingrett. LVK har på ny erklært 
partshjelp til støtte for kommunene, idet saken må antas å kunne få betydning for andre 
kommuner som har takster på kraftlinjene som er basert på samme metode som for de tre 
saksøkte kommunene. 

Kommuner som mottar prosessvarsel eller som mottar klage på utskrivningene, bes om å ta 
kontakt med LVKs sekretariat v/advokat (H) Caroline Lund eller advokat Ina Storstrøm. 

Om Statnett har klaget på samme grunnlag tidligere, kan kommunene avvise klagen uten 
videre realitetsvurdering, jf eskt. § 19. 

Med vennlig hilsen
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Caroline Lund
Sekretær
Advokat - Møterett for Høyesterett

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 
Postboks 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo, Norway
Tel: + 47 99 11 99 00 | Faks: + 47 947 47 000 | Mobil: +47 99 11 99 01
E-post: caroline.lund@lundogco.no | www.lvk.no
-------------------------------------------------------------------------------------------------
This communication is intended for the person (s) named above only. It may contain information that is confidential or 
legally privileged. If received in error, please delete it from your system and notify our firm by phone +47 99 11 99 00.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 13/16 04.02.2016 

Nesset kommunestyre 19/16 18.02.2016 

 
 
 
 

Eira Gjestegård - inngåelse av ny avtale om opsjon på kjøp. 
 

 
Rådmannens innstilling 

Styret for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen fremforhandler ny 
opsjonsavtale om kjøp av Eira Gjestegård gnr. 90 bnr. 6 i Eresfjord. 

Kommunestyret avsetter 40 000 kr i 2016 og 2017 som kompensasjon for at eierne ikke kan 
avhende eiendommen. Beløpet finansieres ved bruk av Kraftfondet. 

 

 

Saksopplysninger 

I Kommunestyremøte 07.02.2013, sak 4/13, behandlet kommunestyre sak om Godkjenning av 
intensjonsavtale for overtaking av Eira Gjestegård til folkehøgskoledrift – Unnt.off. jfr. Off.l. § 13, Fvl. § 
13.2.  
Det ble i etterkant inngått avtale med Eira Gjestegård for 3 år, 2013, 2014 og 2015. Avtalen gikk ut 
31.12.2015.  

Søknad om oppstart av Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskole har vært 
behandlet av Kunnskapsdepartementet flere ganger, men stiftinga har hittil fått avslag. Det er 
kjent at det kan gå år mellom hver gang det gis tillatelse til oppstart av nye folkehøgskoler. Ny 
søknad sendes innen 01.04.2016. Stiftinga velger å være positive og håper at det nå er deres tur til 
innvilgning av søknad. Det er viktig for søknaden at skolelokaler er avklart. 

Styret i stiftinga hadde styremøte 18.12.2015 og følgende vedtak ble fattet: 
Vi prøver å få forlenga avtalen med to år, under føresetnad av at Nesset kommune dekker kostnaden med 
avtalen som til no har vore 40 000kr/år. 

 

 

Vurdering 

Kommunestyret har tidligere vurdert at det er viktig for Nesset kommune at Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskole blir realisert. Dette vil bety nye arbeidsplasser, liv i 
hus og økt aktivitet i kommunen samt gi kommunen økt renommé. 

Rådmannen er ikke kjent med om det for eier av Eira Gjestegård er interessant å inngå ny avtale, 
men disse forhandlingene bør styret i stiftelsen ta snarest om kommunestyret er av den mening 
at det fortsatt er behov for disse lokalene.   

Arkiv: :A75 

Arkivsaksnr: 2014/133-30 

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby  



 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunestyret kan velge å finansiere kompensasjonsbeløpet ved bruk av Kraftfondet. 

 

Betydning for folkehelse 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Toril Melheim Strand ba om at hennes habilitet ble vurdert. 
Kari Petrine F. Øverås ba om at hennes habilitet ble vurdert. 
Edmund Morewood ba om at hans habilitet ble vurdert. 
 
Når det er så mange inhabile medlemmer at utvalget ikke er vedtaksført, og det heller ikke er kalt 
inn varamedlemmer, skal samtlige medlemmer likevel delta i avgjørelsen av medlemmenes 
habilitet (jf.  side 33 i veilederen Habilitet i kommuner og fylkeskommuner).  
 
Det ble enstemmig enighet om at alle medlemmene deltar i behandlingen av saken. 
 
Rådmannen endret første setning i sin innstilling: 
 

Styret for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen 
fremforhandler en videreføring av opsjonsavtale om kjøp av Eira Gjestegård gnr. 90 bnr. 6 
i Eresfjord. 

 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Styret for stiftinga Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettsskolen fremforhandler en 
videreføring av opsjonsavtale om kjøp av Eira Gjestegård gnr. 90 bnr. 6 i Eresfjord. 

 

Kommunestyret avsetter 40 000 kr i 2016 og 2017 som kompensasjon for at eierne ikke kan 
avhende eiendommen. Beløpet finansieres ved bruk av Kraftfondet. 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 12/16 04.02.2016 

Nesset kommunestyre 20/16 18.02.2016 

 
 
 
 

Tilbud om innløsing av eiendom GID 030/017 
Vedlegg 

1 GID 030/017 Holtavegen 38 - Kartutsnitt 

 

 
Rådmannens innstilling 

Nesset kommune kjøper eiendom GID 030/017, adresse Holtavegen 38, med påstående 
bygninger. Kjøpesummen må forhandles nærmere, men eiendommens salgspris er satt til kr 600-
650 000. I tillegg kommer kostnader til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, ca. kr 20 000.  

Rådmannen får myndighet til å inngå kjøpsavtale. 

Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.  

 

 

Saksopplysninger 

I K-sak 5/16 vedtok Nesset kommunestyre på bakgrunn av vedtak i k-sak 60/15 å innløse 
eiendommen GID 030/004 Velten for å kunne komme i gang med sikringsarbeidet langs elva og 
videre gjennomføre byggetiltak på Holtanområdet ihht reguleringsplanen. I forbindelse med 
denne saken har nå den andre oppsitteren på Velten-området, Vigdis Nesset, tilbudt kommunen 
å innløse også hennes eiendom, GID 030/017.  

GID 030/017 Flattun har adresse Holtavegen 38 og tomten er på 0,8dekar. Eiendommen ligger 
inntil kunstgrasbanen og har samme adkomstvei som GID 030/004 Velten. Se vedlagt kartskisse. 
Representanter fra kommunen besiktiget eiendommen 13.januar 2016. Eiendommen er bebygd 
med et eldre 1,5etasjes tømmerhus på lav kjeller og et vedskjul.  Huset er utvendig renovert og 
fasaden er tiltalende. Standarden innvendig er derimot dårlig og har lav eller ingen bo komfort. 
Eier Vigdis Nesset tilbyr kommunen å kjøpe eiendommen for kr 600-650 000 + omkostninger. 

Det anbefales at eiendommen innløses og kommer i Nesset kommunes råde og eie. Vurdering av 
bygningens bruksmulighet kan gjøres på et senere tidspunkt.  

 

Vurdering 

Samlet sett har boligen på GID 030/017 Holtavegen 38, tilnærmet ingen verdi som den fremstår 
nå og må påregnes oppgradering for å fungere som utleieobjekt. Derimot er det viktig at 
kommunen ser området i en helhet sammen med hovedbruket og naboeiendommene mot vest og 
går til innløsning av denne eiendommen. Det kan vise seg at å la denne eiendommen gå til andre 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2016/5-3 

Saksbehandler: Malin Bruseth  



eiere vil bli en hemsko for området og kommunen for øvrig for senere utvikling av 
Holtanområdet.  

 

Tomtens plassering er nærmest hjertet i østside av Holtanområdet. Kommunen har brukt mye 
ressurser på dette området og når nå Velten er i kommunal eie bør det på det sterkeste vurderes å 
også erverve denne eiendommen.        

Denne saken har paralleller med da kommunen i 2011 innløste eiendommen øst for barneskolen, 
GID 029/036. Boligen var tilårskommen og det var behov for tilleggsareal for barneskolen i form 
av parkeringsareal. Innløsningssummen var den samme, tomten litt større, men beliggenhetene 
kan betraktes som like god og viktig for utvikling av kommunale interesser. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kjøpet kan finansieres med ubrukte lånemidler.  

 

Betydning for folkehelse 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Rådmannen endret første avsnitt i sin innstilling: 
 

Nesset kommune innløser eiendom GID 030/017, adresse Holtavegen 38, med påstående 
bygninger, for å kunne komme i gang med sikringsarbeid langs elva og videre 
gjennomføre byggetiltak på Holtanområdet i hht. reguleringsplanen. 

 
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Nesset kommune innløser eiendom GID 030/017, adresse Holtavegen 38, med påstående 
bygninger, for å kunne komme i gang med sikringsarbeid langs elva og videre gjennomføre 
byggetiltak på Holtanområdet i hht. reguleringsplanen. 
 
Kjøpesummen må forhandles nærmere, men eiendommens salgspris er satt til kr 600-650 000. I 
tillegg kommer kostnader til dokumentavgift og tinglysningsgebyr, ca. kr 20 000.  
 
Rådmannen får myndighet til å inngå kjøpsavtale. 
Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.  
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 14/16 04.02.2016 

Nesset kommunestyre 21/16 18.02.2016 

 
 
 
 

Erstatningskrav fra Hallutvikling AS 
 

Vedlegg 

1 Oversendelse av offentlig versjon av avgjørelse 

2 Klagenemndas avgjørelse 02.07.2012 i sak 2012/47 

 

 
Rådmannens innstilling 

Nesset kommune utbetaler erstatningsbeløp på kr 400 000 til Hallutvikling AS som  

Erstatningsbeløpet dekkes av ubrukte lånemidler. 

 

Saksopplysninger 

Saken gjelder klage og krav om erstatningskrav i forbindelse med leveranse av tilbud om 
bygging av flerbrukshall. Her et kort resyme i saken. 

Høsten 2011 ble konkurransegrunnlag for totalentreprise for bygging av flerbrukshall i Eidsvåg 
lagt ut på Doffin. Kommunen mottok 5 tilbudsdokument, herav tilbud fra Hallutvikling AS. 

12.12.2011 Byggekomiteen gjennomgikk tilbudene og innstilte til leverandør.  

21.12.2011 mottok kommunen klage på innstillingen fra Hallutvikling AS 

19.01.2012 mottok kommunen ny klage fra Hallutvikling AS, denne gang på saksbehandlingen. 

14.02.2012 sender Hallutvikling AS klage til Klagenemnda for offentlig anskaffelser, KOFA, på 
brudd på offentlig anskaffelser ved valg av leverandør ved bygging av flerbrukshall. 

02.07.2012 avgir KOFA svar på klagen: 

 Nesset kommune har brutt forskriften § 11-8 ved å ikke gjennomføre reelle forhandlinger med 
klager. 

 Nesset kommune har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud fra 
konkurransen. 

 Klagers øvrige anførsler er ikke behandlet. 

06.09.2012 svarer Nesset kommune Hallutvikling AS at vi tar KOFAs beslutning til etterretning 
og vil følge opp dette i etterkant av grunnundersøkelser ang kvikkleire.  

03.04.2013 Møte mellom Hallutvikling AS og Nesset kommune avholdt på Gardermoen. Møtet 
omhandlet krav om refusjon fra Hallutvikling AS.  

2014 – 2015 Gjentatte purringer fra Hallutvikling om fremdrift i saken. 

Arkiv: :D11 

Arkivsaksnr: 2011/1364-79 

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby  



25.06.2014 Melding om innledning av kontraktsinngåelse. 

07.10.2015 Underskrevet avtale om totalentreprise med Lønnheim AS.  

25.01.2016 Erstatningskrav fra Hallutvikling AS 

Vurdering 

KOFA er ingen rettslig instans (http://www.kofa.no/no/om/), men uttaler seg om anskaffelsen 
er gjennomført etter lovverket eller ikke. KOFA legger sterke føringer for  

Kommunen har ingen innsigelser til KOFAs vurdering, saksbehandling har ikke vært i hht 
regelverket. En kan i etterkant se at behandling av konkurransetilbudene skulle ha vært 
behandlet på en annen måte enn det som ble gjort, men dette kan ikke gjøres opp i igjen i dag.  

Følgende har vært vurdert som alternative løsninger: 

1. Avlysning av konkurransen. For Nesset kommune vil dette være verst tenkelig utfall. 
Etter kommunens skjønn vil dette trolig ha medført til flere klager og krav om erstatning. 

2. Gjenåpning av konkurransen med forhandling. Problemet var at alle priser (og 
delepriser) var offentliggjort.  

Nesset kommune har i sin kontakt underveis med Hallutvikling AS gjort det klart at vi ikke 
ønsket å realitetsbehandle deres krav før vi visste om vi kunne bygge på tomten. Dette med 
bakgrunn i pålagte grunnundersøkelser i området ang kvikkleire. Som kjent tok dette lengre tid 
enn forutsatt, men er nå avklart. 

I møte med Hallutvikling 03.04.2013 ble det bla. diskutert om hva Hallutvikling AS stilte som 
erstatningskrav. Erstatningskravet fremmes med bakgrunn i at Hallutvikling AS mener at de 
tilbød den laveste prisen og ville ved gjennomføring av reelle forhandlinger kunnet tilby 
kommunens foretrukne løsninger med ønsket fremdrift. Dersom Nesset kommune ikke hadde 
brutt forskrift om offentlige anskaffelser ville tilbudet fra Hallutvikling as vært det mest 
fordelaktige og Hallutvikling AS hadde vunnet konkurransen. De mener at det dermed 
foreligger grunnlag for positiv kontraktsinteresse.  
Hallutvikling AS mener at deres erstatningskrav begrunnes med tapt konkurranse, mulige 
inntekter og utgifter i forbindelse med utforming av konkurransegrunnlag. Kravet var først i 
millionklassen, men ble i møtet redusert til kr 500 000. Nesset kommune mente at dette beløpet 
fortsatt var for høyt og anslo et beløp i størrelsesorden kr 300 000. Rådmannen var til stede på 
dette møtet, men hadde ingen myndighet til å inngå noen avtale. Møtet ble avsluttet med at vi 
var uenige. 

Kommunen har forelagt saken om erstatningskrav for KS advokatene, som mener at vi ikke har 
noen sterk sak med bakgrunn i KOFAs vurdering. Det beste vil være å komme frem til en 
minnelig ordning og dermed unngå en rettssak. 

Kommunen har nå mottatt purring på krav. Det siste kravet opprettholder erstatningsbeløp på kr 
500 000, men i epost av 25.01.16 foreslås det å dele uenigheten på 2. Det betyr at kravet er  
kr 400 000 + indeksregulering. Totalt kr 420 000. Kravet er fremmet eks moms, men ifølge 
regelverket er ikke erstatningsbeløp moms berettig.  

Kommunen har fått frist til 9. februar med tilbakemelding, etter det vil Hallutvikling gå til rettslig 
krav. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Rådmannen beklager at kommunen er kommet i denne situasjonen, men mener at kommunen nå 
er tjent med å bli ferdige med denne saken da den går helt tilbake til 2011.  

Rådmannen anbefaler finansiering ved bruk av ubrukte lånemidler. 

   

http://www.kofa.no/no/om/)


Betydning for folkehelse 

Behandling i Nesset formannskap - 04.02.2016  

Svein Atle Roset fremmet følgende tillegg til første setning i rådmannens innstilling: 
 

…som endelig oppgjør og avslutning av saken. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Rosets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.02.2016 

Nesset kommune utbetaler erstatningsbeløp på kr 400 000 til Hallutvikling AS som endelig 
oppgjør og avslutning av saken. 

 

Erstatningsbeløpet dekkes av ubrukte lånemidler. 
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Klagenemnda

for offentlige anskaffelser

Nesset kommune
Kommunehuset
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
Norge

Deres referanse Vår referanseDato:
2012 0047-22 05.07.2012

Oversendelse av offentlig versjon av avgjørelses

Vedlagt oversendes klagenemndas avgjørelse i sak 2012/0047.

Saken anses med dette som avsluttet fra vår side, og klagenemndas avgjørelse vil innen kort tid bli
publisert på klagenemndas hjemmeside, www.kofa.no.

Med hilsen

4rz-- Linda Midrådgiver

Kopi til:

Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 439 Sentrum Rådhusgaten 4
5805 Bergen 5014 Bergen

Telefon: +47 55 59 75 00 postmottak@kofa.no
Telefaks: +47 55 59 75 99 www.kofa.no



Klagenemnda
for offentlige anskaffelser

Klager deltok i en konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om oppforing av en
flerbrukshall. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften § 11-8 ved ikke åfore
reelle forhandlinger med klager, og fbrskriften § 11-11 (I) bokstav e ved å avvise klagers
tilbudfra konkurransen.

Klagenemndasavgjørelse2. juli 2012 i sak 2012/47

Klager: Hallutvikling AS

Innklaget: Nesset kommune

Klagenemndas Kai Krliger, Andreas Wahl og Jakob Wahl
medlemmer:

Saken gjelder: Avvisning av tilbud, reelle forhandlinger.

Bakgrunn:

Nesset kommune (heretter kalt innklagede) kunngjorde 1. september 2011 en ett-trinns
konkurranse med forhandling for inngåelse av kontrakt om totalentreprise for oppføring
av en flerbrukshall.

Tildelingskriteriene fremgikk av konkurransegrunnlaget bok 0, punkt 6.4.4:

"6.4.4 Evalueringskriterier
1 samsvar mecl konkurransegrunnlaget vil det bli foretatt utvelgelse av tilbydere fbr
videre forhandling basert på grunnlag av leverandorens stilling og tekniske.
okonomiske og finansielle kapasitet. Når det gjelder tekniske kvalifikasjoner vil forhold
knyttet til faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet bli vektlagt. Ellers vil
entreprenorene bli vurdert i henhold til pris, losninger og fi-amdrUi`.På bakgrunn av
denne evalueringen, vil det mest fordelaktige tilbudfor Nesset kommune bli valgt.

Evaluering med varsel om hvem det skal innledes forhandlinger med og byggestart vil
skje etter ncermere plan.
Byggearbeidene forutsettes igangsatt når nodvendige godkjenninger og avtale
Ibreligger.

Bygningsarbeidene er forventet ferdigstilt til 01.11.2012.

Entreprenoren skal oppgi byggetid som en del av tilbudet."

I konkurransegrunnlaget bok 1, punkt 01 "Generell orientering" var det gitt følgende
opplysninger om prosjektet:

Postadresse Besøksadresse Tlf.: 55 59 75 00 E-post:

	

Postboks 439 Sentrum Rådhusgaten 4 postmottak@kofa.no
5805 Bergen 5014 Bergen Faks: 55 59 75 99 Nettside: www.kofa.no



"Nesset kommune ønsker å bygge en ny flerbrukshall vis-å-vis Eidsvåg barne- og
ungdomsskole (EBUS). Hallen skal lokaliseres på ledig tomt vest for ungdomsskolen og
bygges i tilknytning til eksisterende gymnastikkjloy ved Eids-våg barne- og
ungdomsskole.

Hallen med to etasjer inneholder en spilleflate (23x44m), klatrevegg, tribune,
garderober/sosiale rom, lager, teknikkrom og heis. Hallen skal oppfores i nøktern god
standard med god driftsøkonomi.

Oppdragsgiver for prosjektet er Nesset kommune og prosjektet skal gjennomfores som
en totalentreprise. Tilbyder skal forestå all planlegging og glennomføring av prosjektet
innenfor den avsatte tidsramme basert på foreliggende materiale.

Totalentreprenør skal utarbeide et komplett tilbud på ny jlerbrukshall med de
fbrutsetninger som denne kravspesifikasjonen gir. Det foreligger tegninger på hallen
utformet av Arkitektkontoret BBW A/S. I forbindelse med byggingen av hallen skal det
tas hensyn til skole- og idrettsdriften som umiddelbare naboer av byggetomten. Tilbyder
plikter å orientere seg om stedlige forhold på forhånd, ved befaring av tomten, kontakt
med myndigheter eller på annen måte.

Hallen skal være en klassisk flerbrukshall for hele kommunen og primært tilfredsstille
behovet for idrettsfinksjonell aktivitet (gjennom kommunens skoler og idrettslag), for
trim- og aktivitetsgrupper og for ulike kulturarrangementer. Hallens spesifikasjoner
skal baseres på tilbudsspesifikasjonen, samt KKDs veiledere for ilerbrukshaller. Hallen
skal tilfredsstille alle krav for godkjenning i kulturdepartementet og for maksimalt
tilskudd fra spillemidlene. Tilbudsspesifikasjonen er gjeldende foran KKDs veileder for
flerbrukshaller.

Hallen er allerede fbrhåndsgodkjent (med merknader) av Kulturdepartementet.
Oppfølging/reviderte tegninger sendes til Kulturdepartementet av Nesset kommune fbr
byggestart for å fornye forhåndsgodkjenning. Entreprenor skal bistå med nodvendig
underlag, (dokumentasjon iht. departementets retningslinjer) til soknaden."

Konkurransegrunnlaget bok 1 punkt 2.3 var en beskrivelse av utførelsen av de
forskjellige rommene i bygget. Herfra hitsettes punkt 2.3.6:

"2.3.6 Vestibyle ved tilslutning til eksisterende gymsal
Fliser på gulv med flis sokkel mot vegg. Tilknytning, utforming og fargevalg av
materialer for gulv, vegg og himling iforhold til eksisterende bygning."

Av tegningene vedlagt konkurransegrunnlaget fremgikk det at hallen skulle bygges med
tilknytning og gangforbindelse til den eksisterende gymsalen ved Eidsvåg skole. I
tegningene var det, der bygningene ikke var knyttet til hverandre, lagt inn seks meters
avstand mellom flerbrukshallen og eksisterende bygg.

Frist for å levere tilbud i konkurransen var 21. oktober 2011 kl. 12.00. Blant
leverandørene som leverte tilbud innen fristen var Hallutvikling AS (heretter kalt
klager). I tilbudsbrevet fremgikk at klager i tillegg til å gi tilbud på hallen som var angitt
i konkurransegrunnlaget til en totalpris på 40 226 238 kroner også tilbød en enklere
flerbrukshall levert for 29,5 millioner kroner eksklusive mva.
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25. november 2011 sendte innklagede først en e-post til klager med tittelen
"Nessethallen / forhandlinger". Sammen med e-posten oversendte innklagede
avisartikkelen "Gir ikke opp hall", og i e-posten fremgikk at innk1agede "[vliser til
telefonsamtalen med vedlagt avisartikkel. Den interessante del står på side 2". I
avisartikkelen fremgikk det at innklagede hadde et maksimalt budsjett til denne
anskaffelsen på kroner 41,5 millioner eksklusive mva. Senere samme dag sendte
innklagede en e-post til klager med tittelen "Nessethallen / forhandlinger /
prisoversikt". Her fremgikk følgende:

"Hei igjen!

Vedlagt fil tager utgangspunkt i de 41,5 millioner, som er nevnt i avisartikkelen.

God helg."

Sammen med e-posten oversendte innklagede et prisskjema der det fremgikk diverse
kostnadsposter for bygging av flerbrukshallen. 1 skjemaet var det i to kolonner opplyst
hvilke kostnader som var stilt opp for de ulike postene i søknaden om
forhåndsgodkjenning som var sendt KKD og prisene i klagers opprinnelige tilbud. I
tillegg var det en kolonne kalt forhandlinger som endte med en totalpris på 41,5
millioner. Her var det fylt ut enkelte poster som tok utgangspunkt i faste satser fra
totalprisen, slik som mva., prisregulering og reserver/forventede tillegg. Kostnadene til
oppføring av selve bygget var det opp til klager å fylle ut, innenfor en ramme på
25 803 801 kroner, som sammenlagt med de forhåndsutfylte postene ville utgjøre
totalbeløpet på 41,5 millioner kroner.

Klager besvarte e-posten 29. november 2011. I svaret fremgikk følgende:

"Takkfor infbrmasjon!

Viser til vart opprinnelige tilbud av 19.10.2011 hvor vi har tilbudt alternativ hall til
29,5 mill. ekskl. mva. Beklageligvis ble det en trykkfeil her —29,5 millioner er summen
inklusive mva. Se vedlagte utffite tilbudsskjema hvor hovedposter fbr alternativ hall er
fylt inn.

Utfra det jeg leser i avisartikkelen tolker jeg det slik at politikerne jobber fbr a kunne
finansiere opp 41,5 millioner fbr etforenklet prosjekt.

Med denne avklaringen mener vi å ha presentert et alternativ som vil være okonomisk
gunstig

Vi onsker dedbr å stille iJbrhandlingsmote med dere.

NB! Hvis det onskes endringer i våre tegninger kan dette tas opp i motet eventuelt
prises ifirkant av motet hvis mulig.

Vi imoteser Deres tilbakemelding."

Innklagede besvarte henvendelsen 30. november 2011:

"Hei Stein
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Viser til din e-post fra i går.
La oss snakke om saken hurtigst mulig!

I tillegg er nedenstående informasjon sendt ut til alle tilbyderne som dagens status quo:

Endringer i konkurransegrunnlaget:
Endringene i konkurransegrunnlaget tar hensyn til byggherrens onsker om besparelser
på nåværende tidspunkt og byggherrens onske om en flerbrukshall med utgangspunkt i
opprinnelig planløsning— som vist i konkurransegrunnlaget.

Saksbehandling:
Det skal skrives sak til kommunestyretnotet som holdes på torsdag den 08.12.2011.
Dersom prosjektet blir vedtatt av kommunestyret inngås der intensjonsavtale innen den
20.12.2011

Frist:
Siste frist for innlevering av revidert tilbud er:
Mandag, den 05.12.2011 kl. 15.00."

(11) I endringene til konkurransegrunnlaget som var vedlagt e-posten fremgikk blant annet
følgende i dokumentet "Bok 1 endringer i konkurransegrunnlaget 20111130":

"Kap. Konkurransegrunnlaget Endringer

2. Bygning

	

2.1 tegninger / forprosjekt ny aksesystem,
jra BBW endret arkitektur,

endret plassering
på tomten

Bemerkninger Status

Prosjektering: krav til minimum 8m ingen
branntekniske tiltak; avstand til sprinkleranlegg
brannvurdering, eksisterende
sprinkleranlegg bygninger

(12) Klager leverte revidert tilbud datert 6. desember 2011. I e-posten der klager oversendte
tilbudet fremgikk det at klager hadde fått utsatt fristen for å levere revidert tilbud fra 5.
til 6. desember 2011. I tilbudsbrevet fremgikk følgende:

"Viser til tidligere oversendt tilbud av 19.10.2011 samt til e-post fra Dere av
30.11.2011 med tilhorende dokument "Bok 1 endringer i konkurransegrunnlaget
20111130".

Vi har gått igjennom dokumentet med våre underentreprenorer og kommet til at vi kan
tilby hallen for kr. 27.228.744.- ekskl. mva.
Se vedlagte tilbudsskjema.

Under pla. 2.1 er det forutsatt at .forbindelsen mellom svommehall og ny flerbrukshall
utgår ved at yttervegg (klatrevegg) i hall jbres rettlinjet mot akse F+.
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I det reviderte tilbudet ligger ogsa endret findamentering fra hel plate til
sålefundamentering

Viser også til tilbud oversendt pr. e-post av 29.11.2011 som vi oppfordrer dere til å
vurdere.

Vi håper tilbudet er av interesse og ser frem til å høre fra dere."

(13) Innklagede meddelte klager om valg av tilbud ved brev 13. desember 2011. Fra brevet
hitsettes:

"Byggekomiteen har i møte mandag den 12.12.2011 vurdert reviderte tilbud. Frist for
levering av reviderte tilbud var 05.12.2011.

I alt har byggekomiteen vurdert fem reviderte tilbud og en revidert alternativ losning
som nedenfor:

Alle tilbud og alternative løsninger er gjennomgått og alle tilbydere har vært invitert til
avklaringsmoter/tilbudsforhandlinger. Det er gjennomfort møter med Lonnheim
Entreprenor AS, Nesset Bygg A/S, Christie og Opsahl AS og Kleive Betongbygg A/S i
uke 47 og 48/2011.

Byggekomiteens innstilling:
Byggekomiteen har enstemmig besluttet å velge Lonnheims alternative losning som det
mest fordelaktige tilbud for Nesset kommune. På bakgrunn av dette har Nesset
kommune til hensikt å innlede kontraktsfirhandlinger med Lonnheim Entreprenor AS.
Konkurransen anses herved som avsluttet.

Begrunnelse:
Det vises til evalueringskriteriene i Bok 0punkt 6.4.4 i konkurransegrunnlaget.

Lonnheims alternativ løsning ble evaluert i henhold til pris og losninger i dens helhet
som det mest firdelaktige. Som ytterlig kriterium har byggekomiteen vurdert Lønnheims
referanser med hensyn til bygging av flerbrukshaller som fordelaktig for prosjektets
glennomføring

Lonnheims alternative losning tar utgangspunkt i konkurransegrunnlagets planløsning.
Konkurransegrunnlagets romprogram er oppfylt i tilbudt alternativ løsning. Kravene i

forhold til konkurransegrunnlaget og seneste endringer er ivaretatt. Tilknytningen til
eksisterende bygningsmasse skjer euer samme konsept som vist i
konkurransegrunnlagets planløsning.

Ihnsigelsesfrist:
Innsigelsesfrist for ovenstående beslutninger senest fredag den 23.12.2011 kl. 12:00.
Innsigelsen skal begrunnes skriftlig."

(14) I e-post samme dag stilte klager flere spørsmål til innholdet i meddelelsesbrevet. Det ble
for det første fremholdt at klagers tilbud hadde lavest pris, og spurt om det var
manglende tilknytning til eksisterende bygg som var grunnen til at klager ikke ble
innstilt som vinner av konkurransen. Videre ble det stilt spørsmål om forhandlingene
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med øvrige tilbydere i ukene 47 og 48 ble avholdt på grunnlag av opprinnelig tilbud,
eller om de øvrige tilbyderne allerede hadde mottatt informasjonen klager fikk i e-post
30. november 2011, og hvorfor klager ikke ble innkalt til forhandlinger på bakgrunn av
sine tilbud datert 29. november 2011 og 6. desember 2011.

(15) Innklagede besvarte henvendelsen ved e-post 19. desember 2011. Herfra hitsettes
følgende:

"Det opprinnelige tilbud fra Hallutvikling AS oppfirlte kravene i
konkurransegrunnlaget. Dette tilbudet hadde imidlertid en pris som oversteg
kommunens budsjettramme. Budsjettrammen på 41,5 millioner kroner ble opplyst alle
tilbydere samtidig som det ble invitert tilforhandlingsmoter, jf også telefonsamtaler og
e-post til Hallutvikling AS av 25. november 2011.

Hallutvikling AS ga ikke umiddelbar tilbakemelding på invitasjon til forhandlingsmøte,
men innga revidert tilbud datert 29. november 2011 som skulle danne grunnlag for
videre forhandlinger. Dette tilbudet hadde imidlertid ikke tatt utgangspunkt i kravet om
tilknytning til eksisterende bebyggelse, jf konkurransegrunnlagets bok 1 punkt 0.1
"Generell orientering". Kommunen fant det ikke i samsvar med kravet til likebehandling
i lov om offentlige anskaffelser (LOA) § 5 å vurdere det reviderte tilbud fra
Hallutvikling AS, og dette dannet følgelig heller ikke grunnlag for ytterligere
forhandlinger.

Til tross for ovennevnte fikk Hallutvikling AS mulighet til å inngi ytterligere ett revidert
tilbud, jf e-post fra Nesset kommune v/undertegnede datert 30. november 2011. E-
posten ble sendt samtidig til alle tilbydere. Det fremgår av e-posten at det reviderte
tilbud skal ta utgangspunkt i diverse endringer i konkurransegrunnlaget, men i
opprinnelig planlosning.

Hallutvikling AS innga revidert tilbud datert 6. desember 2011. Dette tilbudet var
konkurransens laveste i pris. Heller ikke dette tilbudet hadde imidlertid tatt
utgangspunkt i kravet om tilknytning til eksisterende bebyggelse, og dannet folgelig
heller ikke grunnlag for ytterligere forhandlinger.

På bakgrunn av ovennevnte og vedlagte notat anses det å være glennomført
forhandlinger med Hallutvikling AS i henhold til anskaffelsesregelverket, og Nesset
kommune finner ikke grunnlag for å endre sin tildelingsbeslutning.

I notatet fra vår advokatfirbindelse punkt 2.4 siste avsnitt, konkluderer advokatfirmaet
øverbo, Standal & Co med at begge de reviderte tilbud fra Hallutvikling AS skal
avvises. Det bes om eventuelle merknader til dette forhold innen 31. desember 2011."

(16) 1 brev 21. desember 2011 hadde klager blant annet følgende kommentarer til
innklagedes e-post og det medfølgende notatet fra innklagedes juridiske rådgiver:

"Etter ü ha lest e-post og notat fra advokat er det etter vårt syn noen vesentlige punkter
som ma avklares. Disse er:

Forbindelse til eksisterende bygg:



Med bakgrunn i "opprinnelig planlosning" mener dere at vårt tilbud ikke danner
grunnlag til forhandling / skal avvises siden vi i vårt tilbud av 06.12.20.11 har presisert
at forbindelsen med eksisterende bygg utgår.

Viser til Deres e-post av 30.11.2011 hvor det står at det skal tas utgangspunkt i
opprinnelig planlosning. Vedlagt denne e-post var et dokument kalt "Bok I endringer i
konkurransegrunnlaget 20111130" som skulle danne grunnlag for revidert tilbud. I
dette dokumentet under punkt 2.1 er det angitt at det pga. branntekniske tiltak skal
legges opp til endring ved at det skal være "minimum 8 m avstand til eksisterende
bygninger". Dette indikerer helt klart at forbindelsen til eksisterende bygg blir brutt. I
vårt tilbud av 06.12.2011 angir vi hvordan dette er tenkt utfirt. Hadde utforelsen av
dette vært selvforklarende hadde vi trolig droppet denne kommentaren. Med bakgrunn i
ovennevnte vil vi tro at andre tilbydere trolig også har flernet denne firbindelsen uten
at det kanskje er sagt noe om dette i sitt tilbudsbrev. Vi ber dere sjekke dette.

Forhandlinger

Vilikk 2 e-poster fra kommunen 25.11.2011 hvor det i overskrijien står "Nessethallen /
forhandlinger" uten at det er sagt noe mer om forhandlinger. I tillegg ble det nevnt i
telefonsamtale at vi bare kunne stikke innom. Pa dette var vårt svar at vi forventet å bli
innkalt til fbrhandlingsmote. Viser også til NS8410 (Regler for anskaffelser til bygg og
anlegg ved konkurranse med forhandlet prosedyre) hvor det i pkt. 6.4.1 angis at
oppdragsgiveren innkaller til forhandlinger. Ser at det ikke var lagt inn tid til
forhandlinger fra innlevering av reviderte tilbud 05.12.2011 og til skriving av
sakspapirene til kommunestyremotet 08.12.2011. At vi som tross alt hadde det beste
tilbudet prismessig ikke blir innkalt tilforhandlinger jinner vi svært underlig."

I sitt svarbrev 13. januar 2012 fastholdt innklagede at klager var innkalt til
forhandlingsmøte basert på sitt opprinnelige tilbud. Det ble videre opplyst at de
forhandlinger det var henvist til i meddelelsesbrevet kun innebar en formalisering av
innklagede og valgte leverandørs kontraktsforhold basert på konkurransegrunnlaget og
det vinnende tilbudet.

Klager klaget til innklagede i brev 19. januar 2012. Her henviste klager til at innklagede
i overskriften til brev 13. januar 2012 hadde benyttet formuleringen "avvisning av
tilbud", men at klager mente at selskapets tilbud i henhold til meddelelsen om valg av
leverandør ikke var avvist fra konkurransen. Det ble fremholdt at dersom innklagede
ønsket å avvise klagers tilbud fra konkurransen, skulle klager ha mottatt en begrunnet
tilbakernelding om dette før meddelelse om valg av leverandør ble sendt ut. Videre
mente klager at spørsmålet om hva som lå i kravet om åtte meters avstand mellom
hallen og eksisterende bygninger burde vært avklart gjennom forhandlinger, og at
endringene i konkurransegrunnlaget av 30. november 2011 var så omfattende at det
også burde vært forhandlet på bakgrunn av de reviderte tilbudene som ble levert på
bakgrunn av endringene. I denne sammenheng ble det også henvist til at klagers tilbud
datert 6. desember 2011 hadde den laveste prisen av de reviderte tilbudene, og at klager
i forhandlinger ville ha priset tilknytningen til eksisterende bygg. Klager mente at
tilbudet selv med prising av tilknytningen til eksisterende bygg ville hatt lavere pris enn
valgte leverandørs tilbud.
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(19) Innklagede fastholdt sin tildelingsbeslutning i brev 26. januar 2012. 1 brev 31.01.2012
ga innklagede en "Nedegjorelse for avvisning av tilbud —fierbrukshallen i Nesset".
Herfra hitsettes:

"Nesset kommune har gjennom konkurransegrunnlagets tegninger og beskrivelse vist en
flerbrukshall med en forbindelse mellom eksisterende bygg og ny flerbrukshall. Denne
fbrbindelsen bidrar blant annet til at den nye flerbrukshall får tilgang til et
styrketreningsrom elcsisterende gymsal) og muliggjor å soke om maksimalt tilskudd
fra Kulturdepartementet. Denne losning (forbindelsen mellom ny hall og eksisterende
bygg) er forhåndsgodkjent av Kulturdepartementet. Etter sporsmål fra en av tilbyderne
15.09.2011 ble Kulturdepartementets forhåndsgodkjenning datert 23.12.2010, lagt ut
på Doffin som supplement til konkurransegrunnlaget.

Hallutvikling AS har i sitt reviderte tilbud datert 06.12.2011, et vesentlig forbehold.
"Under pkt 2.1 er det lbrutsatt at forbindelsen mellom svommehall og ny ,flerbrukshall
utgår ved at yttervegg (klatrevegg) i hall fores rettlinjet ut mot akse F+". Det var ikke
lagt med nye plantegninger. Nesset kommune forstår Hallutviklings fbrbehold slik at
firbindelsen mellom hy hall og eksisterende gymsal utgår. Dette får følgende
konsekvenser:

Styrketreningsrom har ikke lenger adkomst direkte fra hallen

Sosialt rom 122 og 202 utgår delvis

Frittstående hall

Dette er et betydelig avvik fra konkurransegrunnlagets tegninger og beskrivelse samt
Kulturdepartementets forhåndsgodkjenning, og tilbudet skal derfor avvises jfr. FOA
§ 11-11 le).

Forholdet medforer også tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes og tilbudet skal
dedbr avvises jfr. FOA § 11-11 lf).

1 det reviderte tilbudet datert 06.12.2011 viser Dere også til tilbud oversendt per e-post
av 29.11.2011. Deres alternative planlosning tilfredsstiller ikke kravene gitt i
konkurransegrunnlaget samt Kulturdepartementets 2 sentrale veiledere ("Bestemmelser
om tilskudd til anlegg for idrett og ftsisk aktivitet — 2011" og "Flerbrukshaller —
planlegging, bygging, drift og vedlikehold") for å oppnå maksimalt tilskudd om
spillemidler. Alternativ planlosning medfører også dårligere tribunekapasitet, dårligere
adkomst til tribune og soppelrom er ikke angitt. Alternativt tilbud fra Dere er derfor
avvisL

Nesset kommune haper denne redegjørelsen bidrar til at Dere får en storre forståelse
for byggekomiteens valg om a avvise Deres tilbud. Dersom noe skulle vært gjort
annerledes, ser vi at Dere skulle fått beskjed om at revidert tilbud var avvist på et
tidligere tidspunkt samt begrunnelsen for avvisningen."

Klager brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (heretter kalt
klagenemnda) ved brev 14. februar 2012.

I e-post 10. april 2012 informerte innklagede klagenemnda om at kommunen vil
avvente kontraktsinngåelse til nemnda har behandlet saken.
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Klagenemndas sekretariat avviste i brev 6. juni 2012 saken fra behandling i nemnda
fordi sekretariatet mente at klagers anførsler klart ikke kunne føre frem.

Klager påklaget denne beslutningen til klagenemndas leder ved brev 8. juni 2012.

I brev 15. juni 2012 ga klagenemndas leder klager medhold i klagen over sekretariatets
avvisningsbeslutning, og sendte saken tilbake til sekretariatet for behandling i nemnda.
Fra klagenemndas leders avgjørelse hitsettes følgende:

"Under behandlingen av spørsmålet om det ble ført reelle forhandlinger mellom
partene, konstaterte sekretariatet at det foreligger en fbktisk uenighet mellom disse. Det
var på det rene at innklagede hadde hatt formelle forhandlingsmøter med de ovrige
tilbyderne, men ikke med.klager. En viss e-postkommunikasjon hadde det vært mellom
partene. Det forelå imidlertid ikke dokwnentasjon som gav grunnlag for å avgjøre
tvisten, og sekretariatet avviste anforselen om at det ikke var fort reelle forhandlinger
som uhensiktsmessig for behandling i nemnda, jf. klagenemndsforskrifien § 9.

Nemndas leder har intet å bemerke til denne avgjorelsen. Men så skriver sekretariatet
videre:

"Klagenemndas sekretariat bemerker at det følger av kravene til gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet i loven § 5 at oppdragsgiver må kunne dokumentere hvordan
anskaffelsesprosessen har vært gjennomført. I klagenemndas sak 2007/134 uttalte
klagenemnda at "Kravene til etterprovbarhet og gjennomsiktighet i lov om offentlige
anskaffelser § 5 innebærer at oppdragsgiver skal fore skrilig og utffilende referat
fbrhandlingsmøtene." Tilsvarende krav må gjelde til oppdragsgivers dokumentasjon av
forhandlingene der disse gjennomføres på en annen måte enn ved et møte mellom
partene. Sekretariatet går imidlertid ikke nærmere inn på dette, da klager ikke har
anført at innklagede har brutt kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i loven §
5.

Sekretariatet går i denne uttalelsen langt i å antyde at klager kunne hatt et godt
grunnlag for en klage på et noe annet grunnlag enn at det ikke har vært fort reelle
forhandlinger, nemlig at innklagede ved sin manglende dokumentasjon av påståtte
forhandlinger har brutt kravene til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet i lovens § 5.
Leder vil i den forbindelse bemerke at del er en så nær fbrbindelse mellom klagers
cmfbrsel om at det ikke har vært ført reelle forhandlinger og innklagedes manglende
dokwnentasjon for sin påstand om det motsatte, at det kan synes nærliggende å forstå
anførselen som å gjelde begge deler. Derved burde sekretariatet også ha tatt under
behandling sporsmålet om innklagende har brutt kravene til gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet."

Anførsler:

Klagers anforsler:

Innklagede har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud fra
konkurransen, ettersom klagers tilbud ikke avvek fra konkurransegrunnlaget. I endringer
til konkurransegrunnlaget punkt 2.1 opplyste innklagede at kommunen av branntekniske
grunner ønsket minimum åtte meters avstand mellom flerbrukshallen og eksisterende
bygg. Klager fjernet derfor i sitt reviderte tilbud 6. desember 2011 gangforbindelsen
mellom hallen og eksisterende bygg. Dersom gangforbindelsen ikke ble fjernet, ville det
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for deler av byggene ikke vært noen avstand. Opplysningen i e-post 30. november 2011
om at innklagede ønsket en hall med utgangspunkt i opprinnelig planløsning kan ikke
forstås slik at det klart fremgikk at kravet om tilknytning til eksisterende bygg fortsatt
gjaldt.

Når innklagede mente at gangforbindelsen skulle beholdes, til tross for at avstanden
mellom byggene skulle økes, burde innklagde ha avklart dette i forhandlinger, og gitt
klager mulighet til å prise gangforbindelsen.

Innklagede har brutt forskriften § 11-13 (1) ved at avvisningen av klagers tilbud har
skjedd for sent, da innklagede ikke avviste tilbudet før etter at det var gitt innstilling for
valg av tilbud.

Innklagede har brutt forskriften § 11-8 ved ikke å gjennomføre forhandlinger.
Innklagede hevder det er gjennomført forhandlinger, men klager oppfatter ikke å ha vært
i forhandlinger. Det vises til at det er uforståelig for klager at selskapet ikke ble innkalt
til forhandlinger på bakgunn av revidert tilbud 6. desember 2011, ettersom klagers
tilbud da hadde lavest tilbudspris. Det er ikke riktig at klager skulle melde tilbake til
innklagede om klager ønsket å stille i forhandlingsmøte. På spørsmål om forhandlinger
fikk klager beskjed fra innIdagede om å bare stikke innom. Klager ga da muntlig
beskjed om at dette på grunn av geografiske forhold var vanskelig, og at klager forventet
å bli innkalt til forhandlingsmøte.

Klager ber om at klagenemnda uttaler seg om hvorvidt vilkårene for å kreve erstatning
for den positive eller negative kontraktsinteressen er oppfylt.

Innklagedes anforster:

Innklagede har ikke brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud
fra konkurransen. Klagers tilbud avvek fra et absolutt krav i konkurransegrunnlaget om
tilknytning til eksisterende bygg. Det var både i konkurransegrunnlaget bok 1 punkt 01
"Generell orientering" og i relevante tegninger stilt et absolutt krav om at tilbudte
løsninger skulle ha tilknytning til eksisterende bygg. Etter innklagedes mening er det
klart at kravet til åtte meters avstand mellom hallen og eksisterende bygg i endringene
til konkurransegunnlaget ikke gjaldt selve tilknytningspunktet. Det fremgår av e-post
30. november 2011 at reviderte tilbud skulle ta utgangspunkt i endringer i
konkurransegninnlaget, men at bygget skulle ha samme planløsning som angitt i
opprinnelig konkurransegrunnlag. I det opprinnelige konkurransegrunnlaget fremgikk
det at hallen skulle ha seks meters avstand til eksisterende bygg. Kravet til avstand var
således formulert på samme måte som i endringene til konkurransegrunnlaget.

Innklagede erkjenner at kommunen optimalt burde ha avvist klagers reviderte tilbud på
et tidligere stadium i konkurransen, jf. forskriften § 11-13 (1). Etter forskriften § 11-11
(1) bokstav e hadde imidlertid innklagede plikt til å avvise klagers reviderte tilbud også
etter tildelingsbeslutningen.

Innklagede har ikke unnlatt å gjennomføre forhandlinger. Innklagede forhandlet med
klager om selskapets opprinnelige tilbud. I telefonsamtale om innkalling til
forhandlingsmøte, ga klager uttrykk for at selskapet ville tenke over om det var ønskelig
å stille til forhandlingsmøte og gi tilbakemelding på dette uken etter. I e-post 30.
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november 2011 ga in.nklagede også uttrykk for at innklagede og klager måtte snakke
sammen så snart som mulig, og det ble etter dette gjennomført en telefonisk ajourføring
med klager. Ettersom innklagede hadde plikt til å avvise begge klagers reviderte tilbud,
var det ikke grunnlag for å forhandle om disse. Innklagede bemerker at det ikke ble ført
forhandlinger med noen tilbydere etter at fristen for å levere reviderte tilbud løp ut 5.
desember 2011

Klagenemndas vurdering:

Klager har deltatt i konkurransen, og har saklig klageinteresse, jf. forskrift om
klagenemnd for offentlige anskaffelser § 6. Klagen er rettidig. Anskaffelsen gjelder
totalentreprise for oppføring av en flerbrukshall som er en bygge- og anleggsanskaffelse
med CPV-kode 45000000. Anskaffelsens verdi er i anskaffelsesprotokollen punkt 1.4
anslått til 20,25 millioner kroner på kunngjøringstidspunktet. I tillegg til lov om
offentlige anskaffelser følger anskaffelsen etter sin (opplyste) art og verdi forskrift om
offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 del I og del II, jf. forskriften §§ 2-1 (2)
og 2-2.

Innledningsvis bemerkes at klagenemnda forstår klagers anførsler dithen at disse gjelder
opprinnelig tilbud på hallen datert 19. oktober 2011 og revidert tilbud datert 6.
desember 2011, og at tilbudet på en altemativ hall, først fremsatt i tilbudet 19. oktober
2011 og korrigert i e-post 29. november 2011, ikke er omfattet av anførslene. Nemnda
vil derfor i det følgende kun behandle anførslene knyttet opp mot opprinnelig tilbud og
revidert tilbud datert 6. desember 2011.

Avvisning av klagers tilbud inngitt 6. desember 2011

Av brev 31. januar 2012 fremgår det at innklagede har avvist klagers tilbud inngitt 6.
desember 2011 med hjemmel i forskriften § 11-11 (1) bokstavene e og f, fordi klagers
tilbud ikke oppfylte krav i konkurransegrunnlaget om at flerbrukshallen skulle ha
tilknytning til eksisterende bygg. I e-post av 19. desember 2011 uttalte innklagede at
kommunens advokatforbindelse i notat hadde konkludert med at begge klagers reviderte
tilbud skulle vært avvist, altså både det reviderte alternative tilbudet inngitt 29.
november 2011 og det reviderte hovedtilbudet inngitt 6. desember 2011. Innklagede ba
videre klager om eventuelle merknader til dette innen 31. desember 2011. Spørsmålet
her blir om avvisningen av klagers tilbud inngitt 6. desember 2011 er rettmessig.

Når det gjelder forskriften § 11-11 (1) bokstav f, følger det av bestemmelsens ordlyd at
denne kun gjelder for anbudskonkurranser. Ettersom foreliggende sak gjelder en
konkurranse med forhandling, får bestemmelsen ikke anvendelse, og innklagede hadde
dermed ikke hjemmel i denne bestemmelsen til å avvise klagers tilbud.

Etter forskriften § 11-11 (1) bokstav e har oppdragsgiver plikt til å avvise et tilbud som
"inneholder vesentlige avvik fra kravspesifikasjonene i kunngjoringen eller
konkurransegrunnlaget".

For å vurdere om innklagede hadde hjemmel i denne bestemmelsen til å avvise klagers
tilbud, må klagenemnda først ta stilling til hvorvidt klagers tilbud avvek fra
kravspesifikasjonen.

Klager og innklagede er enige i at konkurransegrunnlaget, slik det opprinnelig var
utformet, stilte krav om at det skulle være en forbindelse mellom flerbrukshallen og
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eksisterende bygg. Klagers opprinnelige tilbud av 19. oktober 2011 oppfylte dette
kravet. I klagers reviderte tilbud basert på endringene i konkurransegrunnlaget datert
30. november 2011, var imidlertid forbindelsen mellom flerbrukshallen og eksisterende
bygg fiernet. Det avgjørende spørsmålet for hvorvidt klagers tilbud avvek fra
konkurransegrunnlaget er om konkurransegrunnlaget, etter endringene 30. november
2011 fortsatt måtte forstås slik at det skulle være forbindelse mellom hallen og
eksisterende bygg.

I endringene til konkurransegrunnlaget punkt 2.1 fremgikk det om prosjektering og krav
til branntekniske tiltak at det skulle være "minimwn 8m avstand til elaisterende
bygninger". Klager mener dette måtte forstås slik at det skulle være minimum åtte
meters avstand mellom hallen og eksisterende bygg på alle punkter. Innklagede på sin
side mener endringen må tolkes slik at kravet til åtte meters avstand gjaldt de deler av
hallen som ikke var forbundet med eksisterende bygg.

Ordlyden i endringene til konkurransegrunnlaget punkt 2.1 er ikke klar når det gjelder
hvilket av de to nevnte tolkningsalternativene som må anses som mest nærliggende.
Ved tolkningen er det også relevant å se hen til øvrige opplysninger som er gitt av
innklagede i forbindelse med endringene. I e-posten 30. november 2011, hvor
innklagede oversendte endringene til klager, fremgikk det at endringene i
konkurransegrunnlaget tok hensyn til innklagedes ønske om "en flerbrukshall med
utgangspunkt i opprinnelig planlasning —som vist i konkurransegrunnlaget". Som det
fremgår over, er partene enige om at det opprinnelig var stilt krav om tilknytning til
eksisterende bygg. Dette fremgikk blant annet tydelig av tegningene av hallen som var
lagt med konkurransegrunnlaget. Av tegningene fremgikk det også at det, der
flerbrukshallen ikke var knyttet til eksisterende bygg, skulle være en avstand på seks
meter mellom byggene. På bakgrunn av dette er det naturlig å forstå endringen i
konkurransegrunnlaget punkt 2.1 dithen at den kun innebar en økning på 2 meter i
avstanden mellom de delene av flerbrukshallen og eksisterende bygg som ikke var
tilknyttet hverandre. Klagenemnda finner på denne bakgrunn at konkurransegrunnlaget
også etter endringene 30. november 2011 måtte forstås slik at hallen skulle ha
forbindelse til eksisterende bygg, og at klagers reviderte tilbud av 6. desember 2011
derfor inneholdt et avvik fra kravspesifikasjonen.

Det neste spørsmålet er om avviket i klagers tilbud må anses som vesentlig. Om et
avvik fra kravspesifikasjonen må anses som vesentlig beror på en konkret vurdering i
det enkelte tilfellet. Ved vurderingen må det blant annet "ses hen til hvor viktig
forholdet det avvikes jra er, og i hvilken grad et avvik vil kunne firrykke konkurransen",
jf. klagenemndas saker 2008/58 prerniss (46) og 2009/12 prerniss (39). I sakene uttales
det videre at "1:dleroppdragsgiver uttrykkelig har henevnt etforhold som et minstekrav,
vil vilkåret i alle fall som et klart utgangspunkt være oppljdt".

Kravet om tilknytning til eksisterende bygg er ikke uttrykkelig benevnt som et
minstekrav i konkurransegrunnlaget. Det fremgikk imidlertid tydelig av tegningene som
var vedlagt konkurransegrunnlaget at hallen skulle ha tilknytning til eksisterende bygg.
I brev 31. januar 2012 fremgår det at flerningen av forbindelsen til eksisterende bygg i
klagers tilbud medførte at styrketreningsrom ikke lenger ville ha adkomst direkte fra
hallen, og at to sosiale rom delvis ville utgå fra planløsningen. Dette innebærer at
planløsningen i hallen klager tilbød ikke ville bli slik som forutsatt i
konkurransegrunnlaget, og at hallen dersom klagers tilbud ble valgt ville miste noen av
sine funksjoner. Ut fra de opplysningene klager har gitt i saken, kan det videre legges til
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grunn at det å utelate forbindelsen til eksisterende bygg ga klager mulighet til å tilby
hallen til en lavere pris enn dersom forbindelsen hadde vært opprettholdt. Det vises i
denne sammenheng til at den delen av hallen som var tilknyttet eksisterende bygg ikke
ville bli bygget, noe som antakelig ville føre til lavere kostnader for klager i forbindelse
med oppføringen, og klagers anførsel om at selskapet skulle fått anledning til å prise
gangforbindelsen. Klagenemnda finner på bakgrunn av dette at avviket må anses som
vesentlig, og innklagede hadde da i utgangspunktet plikt til å avvise klagers reviderte
tilbud av 6. desember 2011 med hjemmel i forskriften § 11-11 (1) bokstav e.

Klager har videre anført at dersom gangforbindelsen til eksisterende bygg skulle
beholdes, til tross for innklagedes nye opplysning om at avstanden mellom
fierbrukshallen og eksisterende bygg skulle være 8 meter, skulle innklagede ha
gjennomført forhandlinger og gitt klager anledning til å prise gangforbindelsen ved å
inngi revidert tilbud

Ved gjennomføringen av en konkurranse med forhandling har oppdragsgiver plikt til å
føre reelle forhandlinger med tilbyderne. I klagenemndas sak 2008/136 premiss (94)
uttalte nemnda følgende om denne plikten:

"I en konkurranse med forhandling har oppdragsgiver plikt til å fore reelle
forhandlinger med leverandorene. Av dette kan det imidlertid ikke utledes noen plikt for
oppdragsgiver til å påpeke alle sider av leverandorenes tilbud som kan forbedres, jf
klagenemndas saker 2003/105, 2008/123 premiss (46) og FAD Velleder s. 182.
Klagenemnda har likevel tidligere kommet til at det kan fireligge plikt til å påpeke et
forhold dersom det vil bli tillagt vesentlig eller avgjorende betydning i den etterfilgende
tildelingsevalueringen, jf klagenemndas saker 2005/218 premiss (33) og 2008/123
premiss (47). Innklagede kan også ha plikt til å påpeke et forhold som i den
etterfolgende tildelingsevaluering har vært av betydning i disfavor av klager. spesielt
når klager og valgte leverandor ellers ligger svært likt og forholdet dermed kan bli
utslagsgivende, jf klagenemndas sak 2008/123 premiss (47)."

Som det fremgår av det siterte, innebærer plikten til å føre reelle forhandlinger at det
kan foreligge plikt for oppdragsgiver til å påpeke forhold som vil bli tillagt vesentlig
eller avgjørende vekt ved evalueringen av tilbudene. Ettersom forskriften § 11-11 (1)
bokstav e medfører plikt til å avvise tilbud som etter gjennomføringen av forhandlinger
inneholder vesentlige avvik .Frakravspesifikasjonen, er det etter klagenemndas mening
naturlig at oppdragsgiver ved gjennomføringen av forhandlingene har plikt til å påpeke
slike avvik, da dette vil ha avgjørende betydning for leverandøren.

I foreliggende sak var klagers opprinnelige tilbud av 19. oktober 2011 i samsvar med
konkurransegrunnlaget. Det var først i klagers reviderte tilbud av 6. desember 2011 at
det var avvik. For innleveringen av de reviderte tilbudene i konkurransen, hadde
innklagede gjort omfattende endringer i konkurransegrunnlaget for å få redusert
byggekostnadene.

Klagenemnda bemerker at det er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser å
foreta vesentlige endringer i konlcurransegrunnlaget, jf. forskriften § 8-2 (1). Dersom
oppdragsgiver inngår kontrakt på bakgrunn av et vesentlig endret konkurransegrunnlag,
kan dette bli ansett som en annen kontrakt enn den kunngjorte, og dermed en ulovlig
direkte anskaffelse. Klagenernnda går imidlertid ikke nærmere inn på dette, da påstand
om dette ikke er omfattet av klagers anførsler.
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Det fremgår av innklagedes e-poster 25. og 30. november 2011 at grunnen til
endringene i konkurransegrunnlaget var at innklagede ikke hadde tilstrekkelige midler
til å finansiere en fierbrukshall basert på det opprinnelige konkurransegrunnlaget.
Endringene hadde, slik faktum foreligger ikke vært diskutert i forhandlingene med
klager. Innklagede har heller ikke dokumentert at det ble gjennomført forhandlinger
med klager forut for at endringene i konkurransegrunnlaget ble sendt ut til tilbyderne.
På bakgrunn av de relativt store endringene som ble gjort i konkurransegunnlaget,
hadde oppdragsgiver plikt til å gjennomføre nye forhandlinger med tilbyderne etter
levering av de nye tilbudene. Klagenemnda finner på denne bakgrunn at innklagede har
brutt forskriften § 11-8 ved å ikke forhandle med klager på bakgrunn av tilbudet klager
leverte 6. desember 2011, og herunder påpeke at klagers tilbud avvek vesentlig fra
kravspesifikasjonen.

Ettersom innklagede skulle ha forhandlet med klager på bakgrunn av tilbudet klager
leverte 6. desember 2011, og latt klager rette feilen i tilbudet, har innklazede også brutt
forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud fra konkurransen.

På bakgrunn av det resultat klagenemnda har kommet til, finner klagenemnda ikke
grunn til å behandle klagers øvrige anførsler.

Konklusjon:

Nesset kommune har brutt forskriften § 11-8 ved å ikke gjennomføre reelle forhandlinger med
klager.

Nesset kommune har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud fra
konkurransen.

Klagers øvrige anførsler er ik behandlet.

Ber , 2. jul.
For agene r fentlige anskaffelser,

dreas 1
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 22/16 18.02.2016 

 
 
 
 

Endring av vedtektene for Romsdal Regionråd (ROR). 
 

Vedlegg 

1 Forslag til nye vedtekter Romsdal Regionråd november 2015 

2 VEDTEKTER ROR 

3 Justering av vedtektene til Romsdal Regionråd 

 

 
Rådmannens innstilling 

Nesset kommune støtter de foreslåtte endringene i vedtektene for Romsdal Regionråd. 

 

Saksopplysninger 

Etter en prosess som har gått det siste året, har styret i Romsdal Regionråd (ROR) utarbeidet 

forslag til nye vedtekter for regionsamarbeidet som skal til sluttbehandling på årsmøtet 19. 

februar. Det er ønskelig at vedtektene drøftes og forankres i den enkelte kommune i forkant av at 

kommunens representanter møter i årsmøtet. 

 

De viktigste endringene i forhold til tidligere vedtekter: 

§ 1 Det foreslås at ROR går fra å være et interkommunalt råd til å bli en interesseorganisasjon for 

      kommunene i Romsdal 

§ 2 Formål – ingen større endringer, men mer offensive formuleringer. 

§ 3 Lister opp og konkretiserer arbeidsoppgavene til ROR. 

§ 4 Tidligere § 3. Åpning for å ta opp medlemskommuner utenfor ROR. 

§ 5 Finansiering. Erstatter § 10. Finansieringen går fra å være 50 % fast og 50 % folketall til 30 % 

      fast og 70 % folketall. Indeksjustering av budsjettrammen. 

§ 6 Endring i vedtektene, tidligere § 4. 

§ 7 Om medlemsmøtet. Nytt punkt som formaliserer etablert praksis om at ordfører, varaordfører 

og rådmann deltar på medlemsmøtene. Avklarer at hver kommune bare har en stemme, det       
vil si at det er kommunen og ikke representantene hver for seg, som har stemmeretten. For 
øvrig saksbehandlingsregler for medlemsmøtet. 

Arkiv: :026 

Arkivsaksnr: 2012/251-17 

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby  



§ 8 Om medlemsmøtet, tidligere § 7. Årsmøtet sammensettes som medlemsmøtet. Sakslisten er  
       litt endret. Etablert praksis om at styret består av 3 ordførere og 2 rådmenn formaliseres. 

§9 Om styret – ny paragraf. Styret gis fullmakt til å uttale seg på vegne av ROR. 

§ 10 Administrasjon – nytt. Erstatter tidligere § 8 om sekretariat. 

§ 11 Om regnskap med mere. Molde kommune er «kontorkommune» for ROR. 

§ 12 Alle kostnader og godtgjørelse til medlemmer av styret dekkes av vedkommende kommune. 

 

Vurdering 

Som det fremgår av oversikten over er revisjonen av vedtektene stort sett en ajourføring av 

vedtektene i forhold til hvordan praksis har utviklet seg, og hva som ble bestemt i RORs 

strategiske utviklingsplan – «ville -våge-vinne». På noen områder avklarer de nye vedtektene 
praksis eller drøftinger som har pågått sist periode: 

- arbeidsoppgaver og formål 

- finansiering 

- styresammensetning og styrets oppgaver 

- deltakelse i medlemsmøtet 

- stemmerett ved votering 

 

Nesset kommune har ingen merknader til de nye vedtektene. RORs evne til å bidra i utviklingen 

av samarbeidet mellom kommunene i Romsdal avhenger først og fremst av 

medlemskommunenes ønske om, og evne, til å bruke ROR som et aktivt samarbeids- og 

utviklingsforum. For øvrig vil RORs rolle fremover være veldig avhengig av utfallet av 

kommunereformen i Romsdal. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Endringen av finansieringen fra å være 50 % fast og 50 % folketall til 30 % fast og 70 % 

folketall vil utgjøre mindre kostnadsendringer for Nesset kommune. 

 

Betydning for folkehelse 

 



Vedtekter for RomsdalRegionra d(ROR)

1. Romsdal Regionråd

RomsdalRegionråder en interesseorganisasjonder kommunenei Romsdaldeltar.
Kommunerutenfor Romsdalkanetter søknadtasoppsommedlem.Medlemmenehefter
ikkeoverforkreditorenefor organisasjonensforpliktelser.

2. Formål

RomsdalRegionrådskalværeen interesseorganisasjonfor allede deltakendekommunenepå
alleområder ogallenivå, herunderværepådriverfor løsningav fellesspørsmålogoppgaver
for medlemmene.

3. Arbeidsoppgaver for Romsdal Regionråd

RomsdalRegionrådskal:

� Fremmemedlemskommunenesineinteresseri fylkes- ognasjonalsammenheng

� Følgeoppfylkesplanarbeidet

� Fremmeogsamordneregionalttiltaksarbeidi medlemsregionen
� Arbeidefor å fremmedensosialeogkulturelleutviklingai medlemsregionen
� Taoppandresakeravfellesinteressehosmedlemskommunene
� Initiere ogfølgeopp ulikeinterkommunaleprosjektsamarbeid

4. Medlemskap, utmelding , oppløsing

Denenkeltekommuneer medlemi RomsdalRegionråd.Kommunestyretselvgjør vedtakom
innmelding i RomsdalRegionrådoggodtarvedtektenefor organisasjonen.

Kommunerutenfor Romsdalkan etter søknadtasoppsommedlem.Vedtakom sliktopptak
gjøresavårsmøtet i regionrådetjf pkt 8 i vedtektene.

Dersomenkommuneønskerå meldesegut avROR, måkommunestyretselvgjørevedtak
om dette ogvedtaketmåværegjort kjent for styret i ROR.Dersomenkommuneønskerå
meldesegut avROR,måkommunestyretselvgjørevedtakom dette, ogvedtaketmåvære
gjort kjent for styret i ROR.Uttredenkantidligst finne stedpåfølgendeårsskifte,dvs
minimumett år etter at skriftligvarseler mottatt avstyret.



Beslutningom å oppløseorganisasjonentreffesavårsmøtetetter sammefremgangsmåteog
medsammeflertall somfor vedtektsendring.

5. Finansiering og medlemskontingent

DriftenavRomsdalRegionrådfinansieresavmedlemskommunenevedbetalingavårlig
kontingentsomberegnesslik:

� 30%fastsumfra hverkommuneog70%etter innbyggertall

� Budsjettrammener pr 31.12.14er 1 100000kr. Budsjettrammenreguleresårlig
tilsvarendeendringeni StatistiskSentralbyråskonsumprisindeks(Totalindeksen).
Reguleringenskaltilsvareendringeni indeksenfra desemberi det enkelteår til
desemberi det påfølgendeår. Utgangspunkteter indeksenfor 31.12.2014.

Prosjekti regiavRORskalprimært søkesfinansieringutenfor medlemskommunene.
Prosjektsamarbeidder finansieringfra medlemskommunenekreves,skalsomhovedregel
dekkesvia30%fastsumfra hverkommuneog70%etter innbyggertall.

6. Endring i vedtektene

RomsdalRegionrådforeslårvedtektsendringersombehandlesi denenkeltekommune.
Vedtektenevedtaspåårsmøtetogtrer i kraft nårallekommunenehargitt sintilslutningtil
vedtektsendringen.

7. Medlemsmøtet i Romsdal Regionråd

Medlemsmøtetbeståravordførerne,varaordførerneogrådmennenei
medlemskommunene. Hverkommuneharenstemmei medlemsmøtet.

RomsdalRegionrådtreffer sinevedtaki medlemsmøtet.Medlemsmøteti RORavholdesnår
styreledereneller når1/3 avmedlemmenekrever det. Detskalholdesmedlemsmøteminst
en gangi halvåret. Innkallingskjerskriftligmedminst1 ukesvarselogmedsaklistefor de
sakenesomskalbehandles.

Styretfremmer sakerfor medlemsmøtet. Medlemsmøtetledesavstyreledereventuelt
nestlederi ledersfravær. I beggesfraværvelgermedlemsmøtetmøtelederfor det aktuelle
møtet.

Medlemsmøteter beslutningsdyktignår2/3 avmedlemmeneer representert.Vedtaki
medlemsmøtettreffesmedalminneligflertall. Hverkommuneharen stemme.



8. Årsmøte

Årsmøteti RomsdalRegionrådavholdesi tilknytningtil et medlemsmøteinnenutgangenav
marshvert år. Sakersomskalbehandlesavårsmøtetmåværesendt styret senest4 uker før
årsmøtet.
Årsmøtetbehandlerfølgendesaker:
1. Årsmelding
2. Regnskap
3. Handlingsplan
4. Budsjett
5. Valg
6. Vedtektsendringer
7. Søknadom medlemskap
8. Innkomnesaker

Innkallingogsaklistetil årsmøteskalværeutsendttil medlemmene1 ukefør møtet.

Årsmøtetvelgermellommedlemmeneet styresomskalbeståavtre ordførereogto
rådmenn.Styrelederognestlederskalvelgesblant ordførerne. Valgperiodener to år.

Detskalvelgesvalgkomitéensomskalbeståav to ordførereogenrådmann.

Vedtakom inntakavnyemedlemskommunerkrevertilslutningfra allemedlemmer.

9. Styret oppgaver og myndighet

StyretivaretarfølgendeoppgaverpåvegneavRomsdalRegionråd:

� Detdaglige driftsansvaret

� Uttaler/høringerpåvegneavROR

� Fremmesakerfor medlemsmøtet

� Dagliglederstilsetningsforhold

Styrethar møterengangi måneden.Dagliglederogstyrelederhar ansvarfor å kalleinn til
styremøtene.

10. Administrasjon

RomsdalRegionrådskalhadagligleder i fast stilling.Dagliglederansettesavograpporterer
til styret i ROR.



11. Regnskap og annen administrativ støtte

Moldekommunefører regnskapetogtilbyr annenadministrativstøtte for Romsdal
Regionrådmot engodtgjørelse.RegnskapetskalrevideresavMolde kommunesrevisjon,og
godkjennesavårsmøtettil ROR.

12. Godtgjørelse til medlemmene

Medlemmenei styret,medlemi arbeidsutvalg eller ad-hoc-utvalgskalikkehagodtgjørelse
fra RomsdalRegionråd. Eventuellmøtegodtgjørelseog/eller tapt arbeidsfortjeneste, skyss-
ogdiettgodtgjørelsedekkesavdenenkeltekommune.

Vedtatt påårsmøtei RomsdalRegionråd
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Vedtekter for Romsdal Regionråd (ROR). 
 
 

1. Deltakande kommunar. 
 Romsdal Regionråd er eit interkommunalt råd der kommunane i Romsdal deltek. 

Kommunar utanfor rådet, kan etter søknad takast opp som medlem. Vedtak om slikt 
opptak fattast av medlemmene i møte i regionrådet. Jfr. pkt 6. 

 

2. Formål. 
 Romsdal Regionråd skal vere ein interesseorganisasjon for alle dei deltakande 

kommunane på alle område og alle plan, og skal dessutan vere eit organ for løysing av 
felles spørsmål og oppgåver for dei same kommunane. 

 

3. Medlemskap, utmelding, oppløysing. 
 Kommunestyret i den einskilde kommune gjer vedtak om innmelding i Romsdal 

Regionråd og godtek vedtektene for rådet. Dersom ein kommune ønskjer å gå ut av 
rådet, må kommunestyret gjere vedtak om dette seinast 3 mnd. før årsskiftet. 
Kommunen går då ut av rådet ved første årsskifte. 

 

4.  Endring i vedtektene. 
 Etter framlegg frå Romsdal Regionråd kan desse vedtektene endrast når 

kommunestyret i alle medlemskommunane vedtek det. 
 

5. Samansetning av Romsdal Regionråd. 
 Dei til ei kvar tid fungerande ordførarane og rådmennene i dei deltakande kommunane 

utgjer medlemmene i Romsdal Regionråd. Varaordførarane er personlege 
varamedlemmer for sine ordførarar. Faste vararepresentantar for rådmennene blir dei 
som desse peikar ut i kommuneadministrasjonen. 

 

6. Verksemda i rådet. 
 Rådet har møte når leiaren eller når 1/3 av medlemmene krev det. Det skal haldast 

møte minst ein gong kvart halvår. Innkalling skjer skriftleg med minst 8 dagars varsel 
og med oppgåve over dei sakene som skal handsamast. 
Styret fremjar saker for rådet. Rådet gjer sine vedtak i møtet som blir leia av leiar eller 
nestleiar. Vedtak blir fatta med alminneleg fleirtal og er gyldige når minst 2/3 av 
medlemskommunane er til stades. Ved vedtak om inntak av nye medlemskommunar 
skal dette skje med minst 2/3 fleirtal. Kvart rådsmedlem har 1 stemme. 
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7. Årsmøte. 
 Rådet arrangerer årsmøte innan utgangen av februar kvart år. Saker for handsaming av 

årsmøtet må verta send styret seinast 3 veker før årsmøtet. Årsmøtet handsamar 
følgjande saker: 

 a) Årsmelding 
 b) Rekneskap 
 c) Handlingsplan 
 d) Budsjett 
 e) Val 
 f) Avtale med sekretær 

e) Innkomne saker 
 
ad e): Rådet vel mellom medlemmane eit styre med leiar , nestleiar og styremedlem 
for 2 år. Leiaren veljast blant ordførarane. Ein av nestleiar og styremedlem skal og 
veljast blant ordførarane. 

 
Unnatak i denne paragrafen kan gjerast i valår 
 
 

8. Sekretariat. 
 Romsdal Regionråd skal ha ei løna sekretærhjelp. Rådet fastset vilkåra. 
 
 

9. Arbeidsoppgåver. 
 Romsdal Regionråd skal: 
 - fremje medlemskommunane sine interesser i fylkes- og rikssamanheng. 
 - fylgje opp fylkesplanarbeidet 
 - fremje og samordne regionalt tiltaksarbeid i medlemsregionen 
 - arbeide for å fremje den sosiale og kulturelle utviklinga i medlemsregionen 
 - ta opp andre saker av felles interesse hos medlemskommunane. 
 
 

10. Finansiering 
 Utgiftene delast på medlemskommunane med 50% i fast sum på kvar kommune og 

50% etter folketal. På prosjektbasis kan og rådet søkje finansiering utanfor 
medlemskommunane. 

 
 

11. Rekneskapsopplegg. 
 Det vert ført ein eigen rekneskap for verksemda ved ein av medlemskommunane si 

kommunekasse. Rekneskapen skal reviderast av medlemskommunens revisjon, og 
godkjennast av rådet. 
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12. Godtgjersle til medlemmene. 
Medlemmene i styret, medlem i arbeidsutval eller ad-hoc-utval skal ikkje ha 
godtgjersle frå ROR. Eventuell møtegodtgjersle og/eller tapt arbeidsforteneste, skyss- 
og diettgodtgjersle vert dekt av den einskilde kommune, men styret sine reiseutgifter 
o.l. i samband med styremøter vert dekka av ROR. 

 
 
 
 
Vedteke i ROR, den 27.02.04 
 
 
 
og i medlemskommune………………, den ………. 



Hei

Kan dere arkivere dette og sette meg som saksbehandler?

Liv

Fra: Britt Rakvåg Roald [mailto:brittrr@romsdalregionrad.no] 
Sendt: 30. november 2015 15:18
Til: Bernhard Riksfjord <bernhard.riksfjord@aukra.kommune.no>; Egil Strand 
<egil.karstein.strand@eide.kommune.no>; Geir Inge Lien <ordforar@vestnes.kommune.no>; Lars Olav 
Hustad <lars.hustad@rauma.kommune.no>; Odd Helge Gangstad 
(odd.helge.gangstad@midsund.kommune.no) <odd.helge.gangstad@midsund.kommune.no>; Rolf Jonas 
Hurlen <rolf.jonas.hurlen@nesset.kommune.no>; Torgeir Dahl <torgeir.dahl@molde.kommune.no>; Tove 
Henøen <Tove.Henoen@frana.kommune.no>; Anders Skipenes <Anders.Skipenes@frana.kommune.no>; 
Arne Sverre Dahl <arne.sverre.dahl@molde.kommune.no>; Ketil Ugelvik 
<ketil.ugelvik@midsund.kommune.no>; Liv Husby <liv.husby@nesset.kommune.no>; Oddbjørn Vassli 
<oddbjorn.vassli@rauma.kommune.no>; Ole Bjørn Moen <OleBjorn.Moen@eide.kommune.no>; Ingrid 
Husøy Rimstad <ingrid.husoy.rimstad@aukra.kommune.no>; Tone Roaldsnes (troal@vestnes.kommune.no) 
<troal@vestnes.kommune.no>
Emne: Justering av vedtektene til Romsdal Regionråd

Styret har i samarbeid med daglig leder laget et forslag til justeringer av vedtektene til ROR. I styremøte sist 
uke vedtok styret at de vil legger frem forslaget til justerte vedtekter for årsmøtet i ROR februar 2016. For at 
kommunene skal ha tid til å sette seg inn i endringene som foreslås vedtok styret å sende det til kommunene 
allerede nå. Da kan kommunene selv velge på hvilket nivå de ønsker å behandle endringsforslaget før de 
møter til årsmøte.

Legger også ved de eksisterende vedtektene. For orden skyld kan opplyses at vedtektsendringene er 
kvalitetssikret juridisk av kommuneadvokat i Molde kommune.

Ta kontakt om noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Britt Rakvåg Roald
Daglig leder

Romsdal Regionråd, ROR

Telefon: +47 41 55 28 03
Mail: Brittrr@romsdalregionrad.no

www.romsdalregionrad.no
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 23/16 18.02.2016 

 
 
 
 

Beskrivelse av ny kommune – Romsdalshalvøya 
 

Vedlegg 

1 Beskrivelse av ny kommune - Romsdalshalvøya - endelig versjon 

2 Beskrivelse av Romsdalshalvøya - endelig versjon 

 

 
Rådmannens innstilling 

 
Nesset kommunestyre tar «Beskrivelse av ny kommune – Romsdalshalvøya» til 

orientering. 

 

Saksopplysninger 

ROR organiserte fire sonderingsmøter mellom forhandlingsutvalgene/sonderingsutvalgene i 

Aukra, Midsund, Fræna, Eide, Gjemnes, Nesset og Molde kommuner i perioden 27. november 

2015 til 8. januar 2016. Oppsummering og innspill fra sonderingsmøtene resulterte i et felles 

dokument som beskriver hovedinnholdet i Romsdalshalvøya som alternativ til ny kommune i 

forhold til de fire hovedmålene med reformen (gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, 

helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og robuste kommuner og styrket 

lokaldemokrati). Dokumentet inneholder også en faktadel som omhandler areal, demografi og 

demografiutvikling, næringsstruktur, arbeidsplassutvikling og pendling, samt en skisse til 

hvordan en ser for seg politisk og administrativ organisering av den nye kommunen. I tillegg er 

nye oppgaver og prosjekt beskrevet, samt at det er gjort noen vurderinger knyttet til økonomi i 

den nye kommunen. 

 

Vurdering 

Etter rådmannens vurdering gir dokumentet et godt grunnlag for å jobbe videre med 

Romsdalshalvøya som alternativ til ny kommune, jfr. vedtak i Nesset kommunestyre 18. juni 

2015. Dokumentet følger som vedlegg til denne 

 

Arkiv: :002 

Arkivsaksnr: 2014/579-70 

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby  



Økonomiske konsekvenser 

Ingen 
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1. Innledning  

18. juni 2014 vedtok Stortinget kommunereformen, med frist for vedtak i hver kommune innen 1. juli 

2016 for hvilke kommuner de ønsker å lage en ny kommune sammen med. Regjeringen ønsker å 

flytte mer makt og ansvar til større og mer robuste kommuner for å skape et lokaldemokrati som kan 

ivareta velferd og sikre verdiskaping og trivsel: 

«Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer 

robuste kommuner. Færre og større kommuner skal gi bedre kapasitet til å ivareta og videreutvikle 

lovpålagte oppgaver, gi bedre muligheter til å utvikle bærekraftige og gode lokalsamfunn, samt 

ivareta viktige frivillige oppgaver. Generalistkommuneprisnippet er et utgangspunkt for reformen. 

Som et generelt prinsipp skal reformen legge et grunnlag for at alle kommuner kan løse sine 

lovpålagte oppgaver selv. Kommunestrukturen skal legge til rette for en enhetlig og oversiktlig 

forvaltning» (Kommunal- og forvaltningskomiteen, 2013 - 2014). 

Regjeringen har fremholdt følgende målsettinger for de 4 hovedmålene for kommunereformen 

(Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 2013 – 2014). 

Gode og likeverdige tjenester:  

«Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige 

tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en 

bredere tiltaksportefølje, særlig i små og spesialiserte tjenester»  

Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling:  

«Kommunesektoren skal bli i bedre stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre 

forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når 

det gjelder arealbruk, samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også 

den sosiale utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses 

naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner» 

Bærekraftige og robuste kommuner: 

«Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og 

næringssammensetning. Det gjør kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og 

utviklingstrekk. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv 

ressursbruk innenfor begrensede økonomiske rammer»  

Styrket lokaldemokrati: 

«Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til 

kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for 

interkommunale løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i 

henhold til nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større 

frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov»    
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Arbeidsmetode 

Alternativet med Romsdalshalvøya består av kommunene: Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, 

Molde og Nesset. I prosessen med å utforme denne beskrivelsen av Romsdalshalvøya som ny 

kommune har kommunene vært representert av sine forhandlings-/ sonderingsutvalg. Disse består 

av ordførere, varaordførere, opposisjonsledere/politikerrepresentant og rådmenn fra hver 

kommune. Fra Gjemnes kommune har også tillitsvalgt vært med i møtene og fra Aukra, Molde og 

Fræna har hhv kommunalsjef, utviklingssjef og kommuneplanlegger deltatt som observatører. Det 

har totalt vært avholdt 4 sonderingsmøter/arbeidsmøter: 

 27. november 2015 

 11. desember 2015 

 4. januar 2016  

 8. januar 2016  

Etter hvert møte har kommunene innen 2 dager mottatt siste versjon av dokumentet slik at de kunne 

jobbe med det i egen kommune før neste møte. Dokumentet er et produkt av innspill i plenum og i 

gruppene fra hvert møte. 
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2. Visjon og målsetting for den nye kommunen  

 

Visjon for den nye kommunen 

Ville, våge, vinne – en attraktiv kommune for fremtiden 

Romsdalshalvøya er og skal være en offensiv og attraktiv kommune i vekst og utvikling. Med bredde 

og mangfold i næringsliv, kulturtilbud og offentlige tjenestetilbud er kommunen rustet for fremtidens 

utfordringer. En kommune for det gode liv i alle livets faser. 

 

Målsetting for den nye kommunen 

Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling:  

 En kommune med nasjonal innflytelse som er klar for flere utviklingsoppgaver. 

 Et allsidig bo- og arbeidsmarked som sikrer vekst og utvikling i hele kommunen.  

 En ny kommune vil ha ambisjon om å være i det nasjonale toppsjiktet innen næringsutvikling, 

og sørge for samferdselsløsninger som binder regionen sammen.  

 En kommune med gode kollektivtilbud. 

Styrket lokaldemokrati: 

 Et lokaldemokrati som ivaretar alle deler av kommunen i god dialog med innbyggerne. 

Bærekraftig og robust kommune: 

 En kompetent kommune med sterke fagmiljøer som ivaretar innbyggernes rettsikkerhet. 

 En kommune med en størrelse som gjør den i stand til å løse alle dagens kommunale 

oppgaver på egenhånd og ta på seg nye oppgaver. 

Gode og likeverdige tjenester:  

 En kommune med en bærekraftig økonomi som sikrer utvikling og likeverdige tjenester, som 

er minst like gode eller bedre enn i dag. 

 Et desentralisert tilbud der folk bor innenfor basistjenestene oppvekst, helse, pleie og 

omsorg og innenfor tekniske tjenester. 

 En innovativ og fremtidsrettet kommune som ønsker fornyelse og tar i bruk ny teknologi for 

å sikre bedre, mer miljøvennlige og mer effektive tjenester. 
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3. Fakta om den nye kommunen  

Areal 

Den nye kommunen vil ha et totalt areal på 4492,76 km2 (Kartverket, 2015).  

 

Befolkning, nå og fremskrevet 

Per januar 1. januar 2015 er samlet befolkning i den nye kommunen 50 731. I 2040 vil samlet 

befolkning i den nye kommunen være 59 838. 

Befolkningen fordelt på 6 ulike aldersgrupper, tall fra 2015 og fremskrevet for 2040. 

 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-66 år 67-79 år 80 år og over 

2015 3517 6 298 2 727 30 341 5 330 2 518 

2020 3 666 6 444 2 621 30 844 6 554 2 548 

2040 3 813 7 054 2 906 32 893 7 963 5 209 
Tabell 1 – Befolkning fordelt på aldersgrupper (kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

www.nykommune.no) 

 

 

Figur 1 – Utvikling innbyggertall (kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, www.nykommune.no) 

 

Næringsstruktur 

Telemarksforskning har i sine utredninger sett på hvordan næringsstrukturen er i en sammenslått 

kommune.  Dette vises i figur 2. 

Den nye kommunen vil ha en rekke bransjer hvor de relativt sett har flere arbeidsplasser enn 

landsgjennomsnittet, og bransjene fordeler seg mellom de ulike næringene (basis-, besøks- og 

regional næring).  
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Totalt sett vil den nye kommunen ha en variert næringsstruktur, men det er mange arbeidsplasser 

innenfor bransjer som siden 2000 har hatt nedgang (Telemarksforskning, 2014). 

Figur 2 – Næringsstruktur i ny kommune (kilde: Telemarksforskning, 2014) 

 

Arbeidsplassutvikling i Molderegionen 

Tabellen nedenfor viser det samlede antall arbeidsplasser (både offentlige og private) i 2004, 2008, 

2012 og 2013 i kommunene. Tallene er hentet fra SSB/Telemarksforskning og fra 2014 fra 

Fylkesstatistikken.  

 2004 2008 2012 2013 Endring  
2004-2013 

Fylkes-
statistikken 

2014 

Endring  
2013-
2014 

Endring  
2004-
2014 

Aukra 1 036 1 315 1 309 1 365 329 1493 128 457 

Eide 1 215 1 258 1 225 1 212 -3 1228 16 13 

Fræna 3 318 3 529 3 545 3 535 217 3507 -28 189 

Gjemnes 815 830 821 819 4 820 1 5 

Midsund 760 796 791 849 89 883 34 123 

Molde 14 710 16 363 17 170 17 236 2 526 17790 554 3080 

Nesset 1 225 1 163 945 916 -309 913 -3 -312 

Tabell 2 – Arbeidsplassutvikling i absolutte tall (kilde: SSB/Telemarksforskning og Fylkesstatistikk for 2014) 
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Molde skiller seg ut med den høyeste veksten i antall arbeidsplasser når vi ser på absolutte tall. Når 

det gjelder prosentvis endring (figuren under), har Aukra den høyeste arbeidsplassveksten.   

 

 

Figur 3 – Prosentvis endring av antall arbeidsplasser i perioden 2004-2013 (Telemarksforskning 2014) 

 

Aukra, Midsund og Fræna har også hatt vekst i antall arbeidsplasser. Gjemnes og Eide har omtrent 

det samme antallet arbeidsplasser i 2013 som de hadde i 2004.  

Nesset skiller seg ut med nedgang i antall arbeidsplasser. Over ¼ av arbeidsplassene i Nesset har blitt 

borte de siste 10 årene. En viktig presisering er at nedgangen i Nesset kommune i hovedsak skyldes 

at Landbruk Nordvest i Sunndal tok over administrasjon og arbeidsgiveransvar fra ca. 200 avløsere 

rundt i kommunene på Nordmøre og Romsdal fra Landbrukstjenester Nordmøre og Romsdal, som 

var etablert med kontor/administrasjon i Nesset.   

 

Pendling  

Arbeidsplassdekning i dagens kommuner som inngår i Romsdalshalvøya:  

Arbeidsplassdekning 2014 

 Sysselsatte 
personer etter 
bosted 

Sysselsatte 
personer etter 
arbeidssted 

Arbeidsplass-
dekning 

Arbeidsplasser 
over- eller 
underdekning 

Aukra 1 767 1 493 84,5 % - 274 

Eide 1 822  1 228 67,4 % - 594 

Fræna 5 165 3 507 67,9 % - 1 658 

Gjemnes 1 346 820  60,9 % - 594 

Midsund 1 024 883 86,2 % - 141 

Molde 14 008 17 790  127, 0 % 3 782 

Nesset 1 554 910 58,6 % - 644 
Tabell 3 – Arbeidsplassdekning dagens kommuner (kilde: Fylkesstatstikk for 2014) 

I sum er Romsdalshalvøya omtrent i balanse mht arbeidsplassdekning (-123). 
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Pendlingsmatrisen nedenfor beskriver interaksjonen på tvers av kommunene. Alle sju kommunene 

inngår i felles bo- og arbeidsmarkedsregion Molde.  

Arbeidssted 

B
o

st
ed

 

  Molde Aukra Midsund Fræna Eide Nesset Gjemnes Vestnes Rauma Sunndal Andre 

Molde 84,8 1,0 0,3 2,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 9,5 

Aukra 26,4 58,0 0,2 2,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12,0 

Midsund 15,3 0,3 73,6 0,5 0,5 - - 0,2   - 9,6 

Fræna 29,7 2,1 0,2 54,0 2,3 - 0,2 0,3 0,2 0,3 10,8 

Eide 21,0 0,7 0,1 10,4 51,2 0,1 0,8 0,2 0,3 1,1 13,9 

Nesset 20,9 0,3 0,1 0,5 0,1 50,9 1,3 0,3 2,7 11,5 11,6 

Gjemnes 26,3 0,4 - 1,6 0,7 3,1 49,0 0,1 0,3 1,3 17,1 

Tabell 4 – Pendling innenfor området for ny kommune (kilde: Fylkesstatistikk for 2014) 

 

Innpendlingen til Molde fra nabokommunene er høy og stadig økende. Mellom 20 og 30 prosent av 

arbeidstakerne i Aukra, Eide, Fræna og Gjemnes pendler til Molde, mens fra Midsund er 

innpendlingen til Molde på litt over 15 prosent. Pendlingen mellom de andre kommunene er mellom 

0 til 3 prosent. Unntaket er litt over 10 prosent fra Eide til Fræna (Telemarksforskning, 2014).  

Tabellen nedenfor (Møre og Romsdal fylkeskommune, 2015) viser ungdommens pendlingsmønster i 

forhold til hvor de går på videregående skole. 5 av totalt 6 skoler ligger i Molde kommune og 1 skole i 

Fræna kommune. Det er totalt 1974 elever. 1373 elever fra Romsdalshalvøya går på skole i Molde og 

340 i Fræna.  

 

 
Molde Nesset Midsund Aukra Fræna Eide Gjemnes 

Molde VGS 470 20 22 42 35 12 26 

Romsdal VGS  349 31 22 41 71 23 28 

Fræna VGS  41 1 1 18 206 72 1 

Akademiet VGS  63 8 6 25 21 8 1 

Fannefjord VGS  21 2 0 3 3 4 1 

Akademiet Heltberg 
Toppidrettsgymnas 
Molde  11 0 1 1 0 2 0 

Andre  88 38 28 14 46 21 26 
Tabell 5 – Elever med ungdomsrett fordelt etter bostedskommune 2014/2015 (kilde: Møre og Romsdal FK)  
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4. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne  

Muligheter i den nye kommunen: 

 Likebehandling av alle innbyggere. 

 Felles og gode tjenestestandarder. 

 Utvikle sterke fagmiljøer som ivaretar innbyggernes rettsikkerhet i alle tjenester gjennom 

kompetent saksbehandling. 

 Levere tjenester der folk bor tilpasset den enkeltes behov. 

 Dagens kommunehus kan tildeles funksjoner og virksomheter som ikke er stedbundne.  

 Opprette offentlige servicetilbud i kommunehusene for statlige, fylkeskommunale og 

kommunale tjenester. 

En ny kommune på Romsdalshalvøya vil ha et klart definert sentrum og relativt korte geografiske 

avstander for de fleste innbyggerne innad i kommunen. Størrelsen og bredden på dagens fagmiljø 

gjør at den nye kommunen får et bredt spekter av faglig gode tjenester. Kommunen vil være mindre 

sårbar fordi det er et større fagmiljø å spille på, ressursutnyttelsen blir mer effektiv også med tanke 

på økonomi.  Større fagmiljø vil ha et mangfold av kompetanse og arbeidsoppgaver som øker 

attraktiviteten ved behov for rekruttering. Den nye kommunen gir bedre evne til å oppnå riktig 

kvalitet på tjenestene og ivareta rettsikkerheten til innbyggerne. En større fleksibilitet i måten 

tjenestene organiseres vil bedre tilbudet til innbyggerne.  

Det blir en utfordring når ulike kulturer og identiteter skal fungere sammen i en ny kommune. 

Informasjon, kommunikasjon og involvering er viktige stikkord i alle deler av prosessen. 

Større avstander i den nye kommunen gjør at overordnet ledelse ikke sitter like nært som det mange 

er vant til. Per dags dato er det også noen utfordringer knyttet til infrastruktur og 

fastlandsforbindelser. Forholdet mellom det som kan oppleves som sentralt og desentralt i den nye 

kommunen må man være bevisst på i organisasjonsutviklingen. For innbyggerne kan denne opplevde 

distansen kompenseres ved standardisering av tjenestetilbudet, slik at innbyggerne ser at de får 

likebehandling. Større avstander vil bety lengre reisevei til noen av de tjenester den enkelte 

innbygger har behov for. I vurderingen av hvorvidt et tilbud er likeverdig, må tilgjengelighet og 

reiseavstand være en vurderingsfaktor. 

 

5. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling  

Muligheter i den nye kommunen: 

 En sterk vekstkommune med et attraktivt bo- og arbeidsmarked hvor hele kommunen er tatt 

i bruk. 

 En kommune med innflytelse på regional og nasjonal utvikling. 

 Større tyngde og gjennomslagskraft regionalt og nasjonalt for et samferdselstilbud som 

binder regionen sammen og et styrket kollektivtilbud. 

 Ta i bruk hele kommunen og mangfoldet i en ny kommune på en måte som gir videre vekst 

og utvikling.   
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Den nye kommunen vil bestå av et geografisk område som utgjør et felles bo- og arbeidsmarked. 

Pendleravstanden vil være akseptabel til et definert kommunesenter. Kommunen har allerede 

tydelige identitetsbærere innen jazz, fotball og natur. Det er viktig å opprettholde et desentralisert 

kulturtilbud i hele kommunen. Det vil være et godt utdanningstilbud med videregående skoler og 

høgskole i den nye kommunen.  

Den nye kommunen har areal som gir muligheter for nye og eksisterende næringer. Det er derfor 

viktig å ta hele kommunen i bruk gjennom en aktiv plan- og reguleringspolitikk. Nytt sykehus på 

Hjelset gir store vekstmuligheter.  

Det er en utfordring at den nye kommunen har to øykommuner.  Kollektivtilbudet er i dag ikke godt 

nok utviklet for distriktene og må derfor bedres.  

Den nye kommunen må ha som ambisjon å motvirke konsekvensene i vårt område av de nasjonale 

og internasjonale sentraliseringstrendene, blant annet ved å lage en plan for helhetlig 

samfunnsutvikling for alle deler av kommunen. En slik plan må også fange opp hvordan en sikrer 

medbestemmelse og innflytelse over eget lokalmiljø i en ny kommune.  

 

6. Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner  

Muligheter i den nye kommunen: 

 Besparelser i administrasjonen kan brukes til utvidet tjenestetilbud med bedre kvalitet. 

 Prioritere og gjennomføre større kommunale investeringer i ulike deler av kommunen. 

Telemarksforskning har vurdert det årlige effektiviseringspotensialet i en ny kommune, både innen 

administrasjon og tjenestetilbud. For administrasjon skriver de følgende: «Molde har i dag desidert 

lavest administrasjonskostnader av de 7 kommunene (3 230 kr per innbygger i 2013). Hvis den nye 

kommunen klarer å operere med et tilsvarende nivå på administrasjonsutgiftene pr innbygger, vil 

gevinsten kunne bli om lag 47 mill. kr sammenlignet med summen for dagens sju kommuner.» For 

tjenestetilbud har de beregnet et potensiale på 63 mill kr. Men de presiserer følgende: «Vi vil 

presisere at det hverken er nødvendig, realistisk eller ønskelig å hente ut hele innsparingspotensialet 

slik vi har beregnet det i disse tilfellene. Beregningene gir likevel et bilde av områder som det er 

mulig å se nærmere på, uavhengig av en sammenslåing eller ikke.» 

Et utklipp fra tabell fra Telemarksforskning illustrerer potensialene: 

Alternativ Administrasjon 
(lavest) 

Tjenesteområder Sum I % av brutto 
driftsinntekt 

Romsdalshalvøya 47 mill. 63 mill. 110 mill. 2,7 % 
Tabell 6 – Potensiale for besparelser i ny kommune (kilde: Telemarksforskning) 
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Telemarksforskning har også laget en illustrasjon på mulige endringer i inntekter ut fra forutsetninger 

om samme inntektsmodell som vi har i dag: 

Inntekter pr. år i mill. 2015-kr. Alternativ 2  

Sum frie inntekter pr. år før sammenslåing (A) 2 505,5 

Frie inntekter pr. år i 15 år etter sammenslåing (B) 2 504, 6 

Frie inntekter pr. år fra og med år 20 etter sammenslåing (C) 2 411,1  

Årlig effekt av sammenslåing de første 15 årene (B-A) -1,0 

Årlig effekt av sammenslåing fra og med år 20 (C-A) -94,4 
Tabell 7 – Endringer i inntekter basert på dagens inntektsmodell (kilde: Telemarksforskning) 

 

Telemarksforskning skriver videre om Romsdalshalvøya: 

 «Beregningene viser at alternativ 2 (les: Romsdalshalvøya) vil få redusert sitt rammetilskudd 

med 1,0 mill. kr. hvert år de første 15 årene etter sammenslåing. Dette utgjør -0,02 % i 

forhold til dagens brutto driftsinntekter.  

 Når inndelingstilskuddet er ferdig trappet ned, vil kommunen være nede på et langsiktig 

tilskuddsnivå som ligger 94,4 mill. kr. pr. år under det man mottok som enkeltkommuner. 

Dette utgjør -2,3 % i forhold til dagens brutto driftsinntekter.  

 I perioden 2015-2029 vil den nye kommunen ha mottatt 14,5 mill. kr. mindre enn de 

selvstendige kommunene vil få i sum. Beregnet som 15 år à 0,966 mill. kr. 

Inndelingstilskuddet trappes deretter ned med 18,689 mill. kr. per år i en femårsperiode.»  

Nedtrekket på 94,4 millioner er under forutsetning om dagens inntektsmodell som nå er foreslått 

endret. Eiendomsskatt omtales særskilt i kapitel 11. Eventuelt bortfall/videreføring av eiendomsskatt 

på verker og bruk vil påvirke den økonomiske situasjonen og konkurransekraften i den nye 

kommunen.  

 

7. Styrket lokaldemokrati  

Muligheter i den nye kommunen: 

 Innbyggerne får mulighet til å påvirke flere beslutninger som angår dem, fordi den nye 

kommunen i større grad vil omfatte området hvor de fleste bor, jobber og har sine 

fritidsaktiviteter.  

 Flere oppgaver løses i egen kommune gjennom folkevalgt styring, noe som gir mindre behov 

for interkommunale samarbeid med redusert lokaldemokratisk påvirkning.  

 Kommunen styres etter formannskapsmodellen med kommunestyre, formannskap og ulike 

utvalg.  

 Etablere grendeutvalg/bygdeutvalg som høringsorgan og dialogfora der innbyggerne får 

informasjon og mulighet for å komme med innspill til politikk og samfunnsutvikling.  

I en ny kommune vil størrelse og geografi gjøre at plan- og utviklingsarbeid kan prioriteres og styrkes, 

noe som er viktig for lokaldemokratiet. Det vil kunne være ressurser til frikjøp av politikere med mer 

tid og ressurser til å sette seg inn i og jobbe med problemstillinger over tid. Dette vil gi flere politikere 
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med mer kompetanse enn i dag og rom for tydeligere partipolitikk og meningsutveksling. Mer tid til 

påvirkning i hele kommunen blir også fremhevet som viktig.  

En ny kommune gir mulighet til å samle kompetanse og bli mer effektive, og flere kan ta del i større 

og mer interessante oppgaver. Dette kan gi et større politisk engasjement. Mulighetene for politisk 

påvirkning spesielt i regionale og nasjonale sammenhenger øker i en ny kommune. 

Nærdemokratiutvalg kan være en mulighet å prøve ut. Det er viktig å ha med seg de gode 

tradisjonene for politisk nominasjon (kjønn og geografi). 

En større kommune vil gi større avstander mellom folket og politikerne og representativiteten kan 

oppleves svakere, med færre folkevalgte pr innbygger. Mer ressurser til frikjøp av politikere kan 

styrke lokaldemokratiet, men dette blir også fremhevet som en mulig svakhet med «elitepolitikere». 

Maktforholdene kan endres og særegenhetene mistes. Det kan oppleves mindre lokal sjølråderett og 

at administrasjonen er «sterk og tung».  

Organisering av den politiske styringen er viktig for å sikre lokaldemokratiet. Dette omtales i eget 

kapitel. 

 

8. Nye oppgaver og prosjekter i den nye kommunen  

Den nye kommunen må ha et kontinuerlig arbeid med standardisering. Et velfungerende IKT-system 

er en grunnleggende forutsetning for alt samarbeid i den nye kommunen. Dette er ikke minst fordi 

dialog mellom innbyggerne og kommunen i stadig større grad vil foregå elektronisk i fremtiden. 

 

Nye felles prosjekter  

For å skape en ny kommune med felles tilhørighet for innbyggerne er følgende viktig å ha fokus på i 

startfasen: 

 Felles «kultur», tilhørighet, identitet og omdømme med en felles visjon i bunnen 

 Samferdsel: E39 - Møreaksen og Kjerringsundet, bedre kollektivtilbud 

 Strategisk plan for kompetansearbeidsplasser 

 Felles arealdisponering på land og kyst (sjø) 

 Felles IA-arbeid (med fokus på områder som felles seniorpolitikk, sykefravær) 

 

Noen prosjekter vil kunne styrke den nye kommune og regionens posisjon: 

 Gjennomføre regional arbeidsdeling: Bygge videre på spisskompetanse i dagens kommuner 

ved å samle fagfunksjoner i desentraliserte kompetansemiljø 

 Bygge fagmiljøer gjennom kompetanseutvikling som gir karrieremuligheter 

 Samferdselsprosjekter 

 Fokus på lokaldemokratiet – nærhet og dialog 

 Nytt sykehus – samhandling med primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

 Gassknutepunkt Nyhamna 
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 Videreutvikle den havbaserte næringen og den sterke landbruksnæringen i regionen 

 

Nye oppgaver  

Det er enighet om å vektlegge følgende oppgaver i den nye kommunen: 

 Lokal nærings- og samfunnsutvikling 

 Samferdselsløsninger og spesiell fokus på utvikling av kollektivtilbudet 

 Dagens oppgaver som skjer i interkommunalt samarbeid 

 Regional utvikling innenfor næringsliv og kultur 

 Naturforvaltning, miljø- og jordvern 

 Sikre lokaldemokratiet 

 Kommuneplan, samfunn og areal 

 Kompetanse utviklingsplan 

 Øke antall kompetansearbeidsplasser, fokus på rekruttering 

 Etablere gode faglige utviklingsmiljø basert på samlet kompetanse (i alle kommuner) 

 Brukertilgjengelighet uavhengig av bosted 

 

Samferdselsløsninger  

Følgende samferdselsløsninger skal prioriteres og sikres rask fremdrift i den nye kommunen:  

 Møreaksen og tilknytningsveier til E39; Kjerringsundet og bypakken 

 E136 opp Romsdal 

 Fylkesveg Høgset-Eide  

 Tjellekleiva  

 Langfjorden 

 Varholvegen 

I tillegg er det veldig viktig med bedret kollektivtilbud til alle deler av den nye kommunen og å 

opprettholde og videreutvikle Molde Lufthavn Årø. 

 

9. Næringsutvikling  

Muligheter i den nye kommunen: 

 Redusert næringsmessig sårbarhet gjennom videreutvikling av mangfoldig næringsstruktur. 

 Solid apparat for næringsutvikling 

 Helhetlig arealplanlegging 

 Effektiv saksbehandling 

I NHO sitt Kommune-NM har Molde klatret fra en 52.plass i 2009 til en sterk 33.plass i 2015. Den nye 
kommunen vil ha ambisjon om å være i det nasjonale toppsjiktet innen næringsutvikling. 
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Romsdalshalvøya har et mangfoldig og solid næringsliv preget av evne til innovasjon og omstilling. De 

fleste bransjer opplever konjunktursvingninger. Da er det en styrke for den nye kommunen at flere 

bransjer er sterkt representert, slik at man ikke blir sårbar for konjunktursvingninger i en enkelt 

bransje. 

Arbeidet med næringsutvikling krever kompetanse, nettverk, stor arbeidsinnsats og økonomiske 

ressurser. Den nye kommunen må ha et solid apparat med ressurspersoner som kjenner godt til de 

ulike delene av kommunen og næringslivet der, og som kan samarbeide i et sterkt team med 

utfyllende kompetanse og nettverk. Gründere vil kunne få et godt tilbud fra et sterkt fagmiljø innen 

etablererveiledning. Det må settes av ressurser til arbeid med næringsutvikling i alle deler av 

kommunen. Flere kompetansearbeidsplasser, arbeidsplasser for kvinner, etablering og 

videreutvikling av FoU-miljø og lærlingeplasser er noen av de aktuelle temaene innenfor 

næringsutvikling i den nye kommunen. Det må også arbeides målrettet med å sikre at den nye 

kommunen er en attraktiv og relevant lokalisering for flere statlige arbeidsplasser. Det er viktig at 

arbeidsmarkedet består av en stor bredde av private og offentlige arbeidsplasser.   

Det er en styrke for næringsutviklingen dersom bedriftene har gode og forutsigbare rammevilkår 

lokalt. En ny kommune vil kunne legge til rette gjennom helhetlig og langsiktig arealplanlegging, samt 

effektiv og profesjonell saksbehandling. Det må prioriteres ressurser og kapasitet til dette arbeidet.  

Flyplassen er viktig for næringslivet i hele den nye kommunen. En ny og større kommune må i 

samarbeid med næringslivet bruke sin tyngde og innflytelse til å videreutvikle flytilbudet ved Molde 

Lufthavn Årø. 

 

10. Prinsipper for organisering 

Politisk organisering  

For at innbyggerne skal ha trygghet for å kunne påvirke politikken i den nye kommunen, må politisk 

organisering gjøre politikere tilgjengelig for innbyggerne. Det forutsettes et kommunestyre med flere 

enn 47 representanter. Muligheten for mer frikjøp av politikere bør vurderes.  

Det er enighet om at utvalg som representerer ulike deler av kommunen kan være et godt alternativ 

for å sikre lokale interesser og påvirkning. Dette kan være: Nærdemokratiutvalg, grendautvalg og 

kommunedelsutvalg. 

Følgende råd og utvalg forslås inn i den nye kommunen: 

Råd  Utvalg 

Ungdomsråd Oppvekst og kultur 

Eldreråd Teknisk og plan, herunder næring og miljø 

Rådet for likestilling/ funksjonshemmede Helse og omsorg 

Nærdemokratiråd/ utvalg  

Grendeutvalg  
Tabell 8 – Oversikt råd og utvalg 
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Det er også viktig å legge til rette for brede høringsprosesser og brukerundersøkelser og benytte 

rådene i ulke prosesser, eks ungdomsråd og eldreråd. Møteplasser må utvikles for å nå bredden av 

innbyggerne. 

 

Administrativ organisering 

Det bør være samsvar mellom overordnet politisk og administrativ organisering. Den overordnede 

ledelsen i kommunen skal være i kommunesenteret Molde. Elnesvågen er senter nummer 2 i den nye 

kommunen. Nivå 3 senter er Eide, Eidsvåg, Batnfjorden, Midsund og Falkhytten (Aukra). Rådmann og 

kommunalsjefer skal sitte samlokalisert sammen med politisk ledelse. Noen fagmiljø, fagsjefer med 

sine faglige staber, kan samles desentralt. De eksisterende kommunesentrene/kommunehusene kan 

benyttes til dette. 

Det må gjøres en vurdering av hvilke stab-/støtte-/administrative tjenester som må være lokalisert 
sammen med overordnet ledelse. Digitalisering åpner for både effektivisering og fleksibilitet i forhold 
til fysisk lokalisering. De administrative tjenestene som ikke er avhengig av nærhet til overordnet 
ledelse kan desentraliseres i den nye kommunen. Tilsvarende må det gjøres en vurdering av hvilke 
fagområder/-funksjoner som det kan være formålstjenlig å desentralisere til deler av den nye 
kommunen. 
 
Endelig avklaring av den administrative organiseringen gjøres etter at Fellesnemnda har tilsatt 
prosjektleder/fremtidig rådmann i den nye kommunen. Den administrative omorganiseringen skal 
gjennomføres ved en god prosess i nært samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner og i 
samsvar med lov og avtaleverk. 
 

Tjenestetilbud innen basistjenester 

Basistjenestetilbudet opprettholdes lokalt, der folk bor.  Med basistjenester menes her tjenester 

innen oppvekst (barnehage og skole), pleie- og omsorg (dagsenter, omsorgsboliger og institusjoner) 

og tjenester knyttet til funksjonshemmede (dagsenter og samlokaliserte boliger).   

Kommunalsjefer samlokaliseres med overordnet ledelse. Det forslås kommunalsjefer innenfor 

områdene: Oppvekst og kultur, teknisk og plan og helse og omsorg. Fagsjefer kan ha og enhetsledere 

skal ha en desentralisert organisering.  

I utgangspunktet legges det opp til at barna skal gå på skole der de bor, men ny kommunestruktur 

må benyttes til å se på skolekretsene uavhengig av dagens kommunegrenser. Vi må i dette arbeidet 

skille mellom barneskole og ungdomsskole. Ungdomsskoleelevene kan ha lengre reiseavstand. 

Kvaliteten på tilbudet må alltid være det viktigste. 

Målsettingen er å opprettholde dagens barnehagestruktur i nærhet av der barna bor. En ny 

kommunestruktur kan bidra til bedre løsninger for hvor familiene bor og arbeider. Det er viktig å 

videreføre mangfoldet innenfor barnehagetilbudet. Enhetsledere skal være ute på barnehagene.  

Det er viktig å se hele oppveksttilbudet samlet administrativt. Barnehageadministrasjon bør ligge 

sammen med skoleadministrasjon.  

Det anbefales å ha to fagsjefer innenfor helse, pleie og omsorg området. Det skal etableres et felles 

tildelingskontor. Sykehjem og omsorgsboliger skal være der hvor folk bor, nye kommunegrenser gir 
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mulighet til strukturendringer og justering av roder. Det bør legges opp til at spesialiserte tilbud kan 

samles på enkelte sykehjem. 

Kulturområdet kan ha sentral ledelse, men undervisning må være desentralisert. Mangfoldet må 

opprettholdes og støttes, kulturskoletilbudet styrkes. Frivilligheten og dugnaden må stimuleres og 

opprettholdes. Idrettsråd og kulturråd er viktige arenaer for samarbeid med frivilligheten.  

 

Interkommunale samarbeid 

I Molderegionen deltar kommunene i mange interkommunale samarbeid og Molde er den 

kommunen som har ansvar for og organiserer de flest ordningene. I kartleggingen som er 

oppsummert i tabellen nedenfor er det ikke skilt mellom type samarbeid, det er mellom annet IKS 

(interkommunale selskap), vertskommunesamarbeid, tjenestesamarbeid, interesseorganisasjoner og 

fagsamarbeid.  

Tabellen nedenfor viser omfanget av interkommunalt samarbeid i kommunene som inngår i 

Romsdalshalvøya, fordelt på lokalt nivå, regionrådnivå og høyere nivå (NIVI Analyse, 2013).  

Tabell 9 – Oversikt antall interkommunale samarbeid pr kommune i dag (kilde: NIVI Analyse) 

Basert på data fra NIVI analyse viser matrisen under på et mer detaljert nivå samarbeidet mellom 

kommunene i Romsdalshalvøya, samt andre kommuner i fylket. Sandøy kommune er plassert i 

kategorien «Sunnmøre», mens Rauma og Vestnes kommuner er plassert i kategorien «Romsdal».  

Tabell 10 – Matrise over antall interkommunale samarbeid hver enkelt kommune har inngått med hverandre 

(kilde: NIVI Analyse) 

Kommune Høyere nivå Regionrådnivå Lokalt nivå Sum 2013 

Aukra 12 14 20 46 

Eide 14 12 23 49 

Fræna 13 14 23 50 

Gjemnes 15 14 12 41 

Midsund 9 19 16 44 

Molde 13 17 25 55 

Nesset 15 16 12 43 

 Aukra Eide Fræna Midsund Molde Nesset Gjemnes Romsdal Nordmøre Sunnmøre Andre 

Aukra  26 33 33 36 24 20 23 11 14 5 
Eide 26  39 22 26 19 29 20 19 8 3 
Fræna 33 39  25 30 24 25 22 16 11 4 
Midsund 33 22 25  33 23 18 23 9 16 5 
Molde 36 26 30 33  26 21 28 12 12 6 
Nesset 24 20 24 23 26  22 24 20 11 5 
Gjemnes 20 29 25 19 21 22  18 26 8 3 
Romsdal 23 20 22 23 26 24 18  14 23 8 
Nordmøre 11 19 16 9 12 20 25 14  8 4 
Sunnmøre  14 8 11 16 12 11 8 23 8  8 
Andre  5 3 4 5 6 5 3 8 4 8  
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Totalt sett vil en kommune på Romsdalshalvøya kunne løse de fleste tjenestesamarbeidene innenfor 

egen organisasjon (Telemarksforskning, 2015 b). 

  

11. Økonomi i den nye kommunen  

Økonomisk status  

For å illustrere kommunenes økonomiske status, vises det til tall hentet fra kommunenes 

årsrapporter for 2014, samt informasjon fra kommunene selv. 

Kommune Driftsinntekter 2014 
(1000 kr.) 

Driftskostnader 
2014 (1000 kr.) 

Regnskapsmessig resultat 2014 inkl. 
finanstransaksjoner (1000 kr.) 

Aukra 442 061  365 029  80 329  

Eide 270 548  269 724  5 153  

Fræna 722 487 707 155   

Gjemnes 215 177  197 085  8 691  

Midsund 176 830  175 189  - 684  

Molde 1 806 004  1 814 205  - 36 880  

Nesset 263 946  264 110  - 2 066  
Tabell 11 – Økonomisk status for dagens kommuner 

 

Eiendomsskatt 

Av kommunene som inngår i Romsdalshalvøya er det bare Eide og Midsund som ikke har innført 

eiendomsskatt.  

Kommune Har ikke 
eiendomsskatt 

Skattesats bolig/ 
fritidseiendom i ‰ 

Skattesats 
verker/ bruk i ‰ 

Aukra   7,00 

Eide X   

Fræna  4,00 7,00 

Gjemnes  5,50 7,00 

Midsund X   

Molde  3,60 3,60 

Nesset  3,50 7,00 

Tabell 12 – Oversikt over hvilke av dagens kommuner som har innført eiendomsskatt (Statistisk sentralbyrå, 

2015) 

Variasjonen i eiendomsskatt og nivå på denne er stor kommunene mellom. To kommuner har ikke 

eiendomsskatt og flere kommuner har ulikt nivå på bolig/fritidsboliger og verker/bruk. Dagens 

lovverk gir mulighet for differensiering innad i en kommune på bolig/fritidseiendommer. Når det 

gjelder verker og bruk er det åpning for en differensiert overgangsordning. 
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Særskilte ordninger  

Noen av kommune har noen særskilte ordninger som vil ha konsekvenser inn i den nye kommunen. 

Aukra kommune har opparbeidet et eget fond til fastlandssamband/Kjerringsundet. Det er gjort 

vedtak i kommunestyret om at det skal settes av 90 mill kr pr år i 20 år for å finansiere 

vegsambandet, i tillegg til tidligere års bevilgninger til fondet. 

Molde kommune har 34 % eierandel i Istad AS.  

Nesset er en kraftkommune og disponerer en konsesjonskraftmengde på 85 gWh. Av dette går ca. 45 

gWh til allmennforbruket i kommunen mens fylket disponerer det overskytende. Som en følge av 

kraftutbyggingene har Nesset flere stedbundne fond som har som formål å fremme bosetting og 

næringsutvikling i de berørte områder. 

Nesset Kraft AS er 100 % eid av Nesset kommune med 150 aksjer pålydende kr 100 000. I tillegg til 

nettvirksomheten har selskapet egen småkraftproduksjon i Meisal på ca. 20 gWh, 15 % eier i 

bredbåndselskapet Sucom AS og 50 % eierskap småkraftselskapet Langfjordkraft AS, som arbeider 

med småkraftutbygging tilsvarende ca. 40 gWh.           

 

Økonomisk støtte – kommunereformen 

Tabellen nedenfor viser den økonomiske støtten kommunene som inngår i Romsdalshalvøya vil 

motta. Reformstøtten på 30 millioner vil bli utbetalt 1. jan. 2020, engangsstøtten på 60 millioner vil 

bli utbetalt innen 1. jan. 2018. 

Innbyggertall 
(1.1.2014) 

Engangskostnader 
(1000 kr.) 

Reformstøtte 
(1000 kr.) 

Inndelingstilskudd 
(1000 kr.) 

Totalt  
(1000 kr.) 

50 218 60 000 30 000 93 447 183 447 
Tabell 13 – Økonomisk støtte knyttet til kommunereformen (Telemarksforskning, 2015) 

 

Regjeringens forslag til ny inntektsmodell for kommunene  

I høringsnotat for forslag til nytt inntektssystem (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 

2015) vurderes særlig dagens kompensasjon for smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon. 

Departementet tar sikte på å innføre en modell der det skilles mellom frivillige og ufrivillige 

smådriftsulemper i kommunal tjenesteproduksjon og administrasjon, gjennom et kriterium som sier 

noe om reiseavstander (strukturkriteriet). Strukturkriteriet beskriver gjennomsnittlig reiseavstand 

per innbygger i en kommune for å nå et bestemt antall personer (5 000), uavhengig av 

kommunegrensen .1 Jo større avstandene er, jo mer er smådriftsulempene å anse som ufrivillige – og 

jo høyere blir kompensasjonen. Slik kan strukturkriteriet benyttes for å differensiere basiskriteriet i 

utgiftsutjevningen. Denne endringen gjelder bare for smådriftsulemper på kommunenivå. 

Med denne metoden antas det at kommuner med gjennomsnittlig reiselengde over et visst nivå har 

ufrivillige kostnadsulemper, og dermed skal ha full kompensasjon som i dag. Kommuner med 

reiselengde under dette nivået får en gradvis reduksjon i basiskriteriet bestemt av nivået på 

                                                           
1
 For mer informasjon om beregning av strukturkriteriet, se høringsnotatet s. 55-56. 
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strukturkriteriet. Kommunens verdi på basiskriteriet trappes gradvis (lineært) ned fra den øverste 

verdien, slik at alle kommuner får en verdi på basiskriteriet høyere enn null. 

 

Kommunenes verdi på basiskriteriet regnes ut slik: Kommunens verdi på strukturkriteriet som andel 

av grenseverdien: verdi strukturkriteriet/ grenseverdi.  

Kommunene i Romsdalshalvøya sine verdier på strukturkriteriet blir som følger:  

Kommune Innbyggere per 1.1.15 Gjennomsnittlig reiseavstand 
for å nå 5 000 innbyggere (km) 

Aukra 3 466 13,3 

Eide 3 463 10,8 

Fræna 9 787 9,6 

Gjemnes 2 580 18,1 

Midsund 2 068 22,8 

Molde 26 392 4,1 

Nesset 2 975 21,9 
Tabell 14 – Verdier på strukturkriteriet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet, høringsnotat vedlegg 1) 

Videre har departementet gått gjennom og oppdatert alle delkostnadsnøklene i inntektssystemet for 

kommunene2. Det foreslås ingen endringer i hvilke sektorer som skal inngå i utgiftsutjevningen, altså 

omfattes fortsatt sektorene grunnskole, barnehage, pleie og omsorg, kommunehelsetjeneste, 

sosialhjelp, barnevern og administrasjon, landbruk og miljø.  

Samlet sett foreslår departementet følgende endringer i kompensasjonen for smådriftsulemper i 

utgiftsutjevningen: 

1. Smådriftsulemper til tjenester vil fortsatt kompenseres fullt ut. 

2. Smådriftsulemper på kommunenivå vil ikke lenger bli sett på som en fullt ut ufrivillig kostnad, 

og blir dermed ikke kompensert ut for alle kommuner.  

                                                           
2
 For mer informasjon om dagens kostnadsnøkkel og forslag til ny kostnadsnøkkel, se høringsnotatet s. 51  
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3. Strukturkriteriet benyttes for å skille mellom frivillige og ufrivillige smådriftsulemper, og 

graden av frivillighet. 

4. Ved hjelp av strukturkriteriet differensieres kompensasjonen for smådriftsulemper i 

utgiftsutjevningen for kommunene. 

I tillegg til endringer knyttet til baiskriteriet vurderes en alternativ modell for 

småkommunetilskuddet. I dag blir smådriftsulemper fullt ut kompensert gjennom utgiftsutjevningen, 

og småkommunetilskuddet kommer i tillegg. Tilskuddet gis med en sats per kommune til alle 

kommunene som har mindre enn 3 200 innbyggere.  

En utfordring departementet peker på, er at dagens småkommunetilskudd i liten grad er 

distriktspolitisk begrunnet. De mener at tilskuddet i større grad enn i dag bør kobles til 

distriktspolitikken gjennom distriktsindeksen. Tilskuddet skal fortsatt gå til kommuner med færre enn 

3 200 innbyggere, men vil bli differensiert ut fra kommunenes verdi på distriktsindeksen.   

En annen utfordring er at småkommunetilskuddet ikke er nøytralt i forhold til 

kommunesammenslåinger. Når to kommuner som begge mottar tilskuddet slår seg sammen vil den 

nye kommunen kun beholde ett tilskudd. Det foreslås derfor at tilskuddet i større grad skal baseres 

på antall innbyggere – slik vil ikke tilskuddet påvirkes av sammenslåinger.  

Av kommunene i Romsdalshalvøya mottar Nesset, Midsund og Gjemnes i dag småkommunetilskudd.  
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12. Veien videre  
Hver kommune skal i løpet av januar/begynnelsen av februar gjøre en ytterligere innsnevring av sine 

alternativer og bestemme hvem de ønsker å gå inn i forhandlinger om en intensjonsavtale sammen 

med. I følge vår felles fremdriftsplan skal retningsvalg gjøres innen 1. februar og forhandlinger om 

intensjonsavtaler starte 14. februar. Frist for ferdigstilte forhandlinger om intensjonsavtaler er 1. 

april 2016.  

Når det gjelder innhold i intensjonsavtaler er blant annet viktig å ta en beslutning om følgende: 

Visjoner og mål – kjennetegn ved den nye kommunen, kommunenavn og kommunevåpen, 

kommunesenter og prinsipper for organisering av den nye kommunen, politisk organisering, 

interkommunale samarbeid (der det fortsatt vil være behov for det), kommuneøkonomi, ansatte og 

etablering av fellesnemd for det videre arbeidet (oppdrag og mandat, hovedoppgave, konkretisering 

av oppgaver og fullmakter, sammensetning, funksjonsperiode, arbeidsutvalg og arbeidsgrupper 

under nemda, forholdet mellom nemda og kommunestyrene). 

I den fasen kommunene nå går inn i er det særdeles viktig å ha et aktivt forhold til ansatte og de 

ansattes organisasjoner og deres behov for informasjon og medvirkning i prosessen. Dette arbeidet 

gjennomføres gjennom et trepartssamarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. 
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Mail: Brittrr@romsdalregionrad.no
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