
 

 

 

 

 
 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 17.03.2016 

Tidspunkt: 14:00 – 16:00 

 

 

 

Kl. 14:00 

Orientering om landbruket i Nesset v/John Helde og Ole Henrik Rindli 

 

 

 

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 politisk sekretær 
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 1/16 

Møtedato: 29.02.2016 

Tid: kl 12.00 – kl 15.30 

Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus 

Sak nr: 01/16 – 07/16 

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: Sveinung Talberg, rådgiver 

Fra revisjonen: Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor 

Av øvrige møtte: Liv Husby, rådmann (under sak 06/16 – 07/16) 

Rolf Jonas Hurlen, ordfører (under sak 06/16) 

 

 

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.  

 

Det fremkom ingen merknader til sakliste. 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

  

PS 01/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. DESEMBER 2015 

PS 02/16 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 03/16 KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2015 

PS 04/16 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2015 

PS 05/16 MØTEPLAN FOR 2016 

PS 06/16 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 07/16 EVENTUELT 
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PS 01/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. DESEMBER 2015 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 9. desember 2015 godkjennes. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Leder orienterte. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 

 

 

PS 02/16 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 
Referatsaker: 
 

RS 01/16 Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

14.12.2015 (vedlagt)   

 

RS 02/16 Kontrollutvalget i Nesset kommune – Budsjettforslag 2016 kontroll og tilsyn  

Utskrift fra saksprotokoll i Nesset kommunestyre 17.12.2015 i k-sak 148/15 (vedlagt) 

  

 

Orienteringssaker: 

 

OS 01/16 NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 2016 – orientering og referat fra deltakerne i 

kontrollutvalget.  Til denne konferansen er det påmeldt 2 deltakere fra 

kontrollutvalget.  Det er ønskelig med en erfaringsutveksling fra deltakerne. 

 

OS 02/16 Kontrollutvalgsboken – om kontrollutvalgets rolle og oppgaver, 2.utgave 

Denne veilederen, som er utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

m.fl. i desember 2015,  deles ut til utvalgsmedlemmene i møtet.  De som deltok på 

NKRF’s kontrollutvalgskonferanse 2016 fikk den utdelt der. 

Kontrollutvalget er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i 

kommunen.  En velfungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit og er viktig for 

å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene.  Aktørene i egenkontrollen er 

kommunestyret, kontrollutvalget, kontrollutvalgssekretariater, administrasjonssjefen 

og revisor.  En god egenkontroll krever samspill mellom disse.  For at samspillet skal 

fungere er det viktig at disse kjenner både sin egen og hverandres roller.  Veilederen 

skal være med på å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver og å 

bidra til et godt samspill mellom de ulike aktørene. 
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OS 03/16 Revisors oppgaver ved revisjon av selvkostområder i årsregnskapet 

NKRF’s informasjonsskriv 2016/01 fra revisjonskomiteen:  Med virkning fra 2015 har 

det kommet nye retningslinjer for beregning av selvkost fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (H-3/14).  Dette klargjør også rammene for revisors 

arbeid på selvkostområdene.   

Revisjonshandlingene på selvkostområdet er rettet inn mot å bekrefte årsregnskapet.  

Dersom kontrollutvalget eller andre ønsker økt sikkerhet for at innbyggerne betaler 

riktige gebyrer, kreves ytterligere revisjonshandlinger. (vedlagt) 

 

OS 04/16 Talerett i kommunale organer 

I NKRF’s eINFO 16/1 er det omtalt et brev fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet til Jordvernforeningen i Telemark 13.01.2016 som går 

på om organisasjoner/personer som er til stede under et møte i et kommunalt 

kontrollutvalg har rett til å få ordet under møtet.  Kommunelovens regler om talerett 

utvider eller presiserer utgangspunktet om talerett i folkevalgte organer generellt og 

kontrollutvalget spesiellt:  Ordfører har møte- og talerett.  Oppdragsansvarlig revisor, 

eller dens stedfortreder, har møte- og talerett.  Administrasjonssjefen, selv eller den 

han peker ut av sine underordnede, har ikke møte- og talerett.  Kontrollutvalget kan gi 

retningslinjer for møte- og talerett for andre grupper eller organisasjoner i spesielle 

saker.  I sak PS 18/15 i kontrollutvalget sitt møte den 15.06.2015 ble reglement for 

kontrollutvalget i Fræna kommune revidert.  Der er det ikke bestemmelser om at andre 

har møte- eller talerett utover det som følger av kommuneloven. (vedlagt) 

 

OS 05/16 Evaluering av offentleglova 

Justis- og Beredskapsdepartementet har bestilt en evaluering fra Oxford Research av 

hvordan  offentleglova praktiseres i norsk forvaltning.  Evalueringen er publisert 

11.01.2016.  Rapporten konkluderer med at offentleglova i hovedsak praktiseres etter 

intensjonene når forvaltningen vurderer «vanlige» innsynsbegjæringer. Lova er 

utfordrende å praktisere når forvaltningen skal ta stilling til noen av unntaksreglene 

som har skjønnsmessige vurderingstemaer.  Klageordningen fungerer også, men har 

noen klare svakheter i forhold til kompetanse om hvordan klagesystemet fungerer. 

Det er et stort opplæringsbehov blant saksbehandlere.  Videre har media en lang veg å 

gå i forhold til å ha tilstrekkelig kompetanse. (vedlagt) 

 

OS 06/16 Årsrapport og regnskap for 2015 – Skatteoppkreveren i Nesset kommune 

(vedlagt) 

 

OS 07/16 Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Nesset kommune 

– brev fra Skatteetaten, Skatt Midt-Norge, datert 15.02.2016 (vedlagt)  

 

OS 08/16 Møtegodtgjøresle i Nesset kommune – nye satser fra 01.01.2016 

Vedtak i k-sak 156/15, 17.12.15.  epost med vedlegg, skjema.  (vedlagt) 

 

OS 09/16 Kommunestyrets overordnede tilsynsansvar – ny rapport fra KS 

Revisjons- og konsulentselskapet Price waterhouse Coopers (PwC) har gjennomført en 

undersøkelse og overlevert en rapport på oppdrag fra KS.  Denne omhandler og 

beskriver hvordan kommunestyret utøver sitt overordnede tilsynsansvar i praksis.  I 

tillegg gir den tilrådninger til hvordan egenkontrollen i kommunene kan styrkes og 

benytte resultater fra kommunal egenkontroll og statlig tilsyn til læring og forbedring 

og hvordan statlig tilsyn kan reduseres gitt en styrket egenkontroll. (vedlagt) 

 

OS 10/16 Rapport etter tilsyn, fylkesmannen i Møre og Romsdal – Kommunal 

beredskapsplikt i Nesset kommune 

Rapport etter tilsyn i Nesset kommune 22.09.2015 (vedlagt) 

Det foreligger ett avvik.  Kommunen mangler en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS-analyse).  Arbeidet ble påbegynt i 2008, men ikke fullført. 
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Sekretæren og medlemmene orienterte til den enkelte sak. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 

 

 

 

PS 03/16 KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2015 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2015. Saken legges frem for kommunestyret med 

følgende innstilling: 

  

Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren gikk igjennom årsmeldingen. 

 

Det fremkom ingen merknader eller rettelser til det framlagte utkast til årsmelding. 

Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:  

  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 

 

 

 

PS 04/16 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2015 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2015 til orientering.  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Kontrollutvalget gikk igjennom de enkelte punkt i rapporten.  Revisor kommenterte punktene. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
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PS 05/15 MØTEPLAN FOR 2016 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Følgende møteplan for 2016 godkjennes: 

 

Uke Dato Møte nr Saker til behandling 

9 29.02. 1/16  Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 

 Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2015 

 Møteplan for 2016 

 

17 28.04. 2/16  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 for  

 Nesset kommune 

 Revisjonsberetning 

 Virksomhetsbesøk / alt. orientering fra enhetsleder?  

 

24 13.06. 3/16  Økonomirapport 1. tertial 2016 

 Overordna plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 

 Oppfølging av selskapskontroll i Nesset Kraft AS 

 

40 04.10. 4/16  Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2016 

 Revisjonsplan for revisjonsåret 2016 

 Budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn 

 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt? 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 

48 29.11. 5/16  Økonomirapport 2. tertial 2016 

 

 

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av 

møtedatoer dersom det blir nødvendig. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren orienterte og gikk igjennom forslag til møteplan. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 

 

 

Sekretariatets innstilling 

 

Følgende møteplan for 2016 godkjennes: 

 

 

Uke Dato Møte nr Saker til behandling 

9 29.02. 1/16  Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 

 Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2015 

 Møteplan for 2016 

 

17 28.04. 2/16  Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2015 for  

 Nesset kommune 

 Revisjonsberetning 

 Virksomhetsbesøk / alt. orientering fra enhetsleder?  
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24 13.06. 3/16  Økonomirapport 1. tertial 2016 

 Overordna plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 

 Oppfølging av selskapskontroll i Nesset Kraft AS 

 

40 04.10. 4/16  Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2016 

 Revisjonsplan for revisjonsåret 2016 

 Budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn 

 Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt? 

 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 

48 29.11. 5/16  Økonomirapport 2. tertial 2016 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets leder i samråd med sekretariatet gis fullmakt til å foreta endringer av 

møtedatoer dersom det blir nødvendig. 

 

 

PS 06/16 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Følgende saker føres opp på oppfølgingslisten: 

 

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, siste gang i møte 08.12.2014. Det er sendt varsel til eier av naustområdet 

med pålegg om å fjerne den ulovlige moloen og det midlertidige deponiet. Eier blir også 

pålagt å tilbakeføre arealet slik det var før moloen ble bygd og steinfyllingen etablert. Frist for 

å utføre dette er satt til 1. april 2015. Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken videre. 

17.03.15: Kommunens administrasjon har sendt et nytt brev til eier av området og varslet om 

tvangsmulkt dersom frist for opprydding av området, som var satt til 1. april 2015, ikke 

overholdes. 

27.04.15: Ass. rådmann orienterte. Eieren av området ønsker et møte med kommunen vedr. 

kravet om tvangsmulkt. Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i neste møte.   

09.06.15: Rådmann orienterte. Det har vært et møte med eier. Eier skulle legge fram en 

framdriftsplan i arbeidet med å rydde området. Entreprenøren som eier har leid inn skal legge 

fram en plan for dette arbeidet.  Kontrollutvalget ønsker en ny orientering i neste møte.  

30.09.15: Ass. rådmann orienterte. Det har ikke skjedd noe på området siden siste 

statusrapportering i juni i år. Entreprenøren som skulle leies inn for å gjøre arbeidet har 

sammen med eier av området vært på befaring, men eier har ikke gjort noen avtale med 

entreprenøren om opprydning. Kommunen har derfor skrevet et nytt brev, datert 29.09.2015 

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

Kontrollutvalget ønsker å følge saken videre og vil ha en ny orientering i neste møte.    
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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.   

 

29.02.16:  Rådmannen orienterte om fremdriften i saken.  Rådmannen forholder seg til de 

vedtak som er fattet om opprydding og fjerning av molo til de eierne som til enhver tid er 

registrert i matrikkelen som rettmessige eiere.  Videre innkreving av tvangsmulkt er inntil 

videre stoppet.  Rådmannen ble bedt om å undersøke hvilke formannskaps- og 

kommunestyrevedtak som var fattet i saken.  Kontrollutvalget tar rådmannens orientering til 

vitende og ber rådmannen påse at vedtaket i Formannskapet sitt møte 22.11.2007, sak 118/07 

etterleves.  Kontrollutvalget vil følge opp saken til neste møte med en ny orientering fra 

rådmannen om fremdriften i saken. 

 

 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Vedlikehold av kommunale bygg i 

Nesset kommune» 

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. Utvalget gikk igjennom de saker som var opplistet i saksframlegget. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 

 

 

 

PS 07/16 EVENTUELT 

 

 

1.  Deltakelse på forum for kontroll og tilsyn –FKT- sin fagkonferanse og årsmøte 2016  
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) arrangerer årlig en fagkonferanse og årsmøte for 

medlemmer av kontrollutvalg, ansatte i sekretariatene og andre som finner konferansen 

interessant. 

 

FKT arrangerer sin årlige konferanse spesielt rettet mot kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte 

i kontrollutvalgssekretariatene, samt ordførere og andre interesserte. Tidligere års konferanser 

har vært vellykkede med sentrale tema og gode forelesere.  

Konferansen er en viktig møteplass for kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i sekretariatene i 

Norge. Hensikten med konferansen er bl.a. at deltakerne skal kunne ha en fast møteplass hvor 
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felles tema og problemstillinger kan diskuteres, samt at deltakelse på konferanser utgjør en 

vesentlig del av nødvendig opplæring av kontrollutvalgsmedlemmer. 

 

Kontrollutvalget i Nesset er medlemmer av FKT. Det er nå kommet en foreløpig invitasjon til 

den årlige fagkonferansen hvor selve årsmøtet for 2016 er en del av samlinga. 

 

Konferansen avvikles på Thon Hotel Oslo Airport 7. og 8. juni 2016.  Neste møte i 

kontrollutvalget blir etter planen 12.april og da er påmeldingsfristen ute. 

Tre av kontrollutvalget sine medlemmer skal delta på NKRF’s kontrollutvalgskonferanse på 

Gardermoen 3.-4.2.2016.   

Om kontrollutvalget vil delta på FKT sin konferanse, bør en allerede i dette møtet velge 

person(er) som skal delta. 

 

29.02.16:  Kontrollutvalget ønsker å prioritere opplæring av medlemmene gjennom deltakelse 

på konferanser fordi annen opplæring ikke finnes.  Kontrollutvalget vil sende 3 personer til 

FKT sin fagkonferanse og årsmøte 2016:  Tor Steinar Lien, Vigdis Fosøen og Ivar H. 

Trælvik. 

 

 

2.  Erstatningskrav fra Hallutvikling AS 

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.  De fikk tilbudet sitt avvist uten reelle forhandlinger.  De klaget først saken 

inn til Nesset kommune den 21.12.2011, senere 19.01.2012 og den 14.02.2012 sender de en 

klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).  Der får de medhold i klagen og 

den 25.01.2016 mottar Nesset kommune et erstatningskrav på kr 400 000. 

 

Denne saken ble behandlet i Nesset formannskap i sak PS 14/16 den 04.02.2016 og Nesset 

kommunestyre i sak PS 21/16 den 18.02.2016. 

Vedtaket i formannskapet ble at Nesset kommune utbetaler erstatningsbeløp på kr 400 000 til 

Hallutvikling AS som endelig oppgjør og avslutning av saken.  Erstatningsbeløpet dekkes av 

ubrukte lånemidler. 

Bakgrunnen for denne saken er «klagenemnda for offentlige anskaffelser» (KOFA) sin 

avgjørelse av 2.juli 2012 der de hevder at: 

1. Nesset kommune har brutt forskriften § 11-8(forskrift om offentlige anskaffelser) ved å 

ikke gjennomføre reelle forhandlinger med klager. 

2. Nesset kommune har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud 

fra konkurransen. 

 

I saksutredningen går det frem at kommunen ikke har noen innsigelser til KOFA’s vurdering 

og at saksbehandlingen ikke har vært i henhold til regelverket.  Kommunen ser i etterkant at 

behandlingen av konkurransetilbudene skulle har vært gjennomført på en annen måte enn det 

som ble gjort. 

 

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med at forvaltningen foregår på en betryggende måte. 

Kontrollutvalget vil på denne bakgrunn kunne stille spørsmål ved kommunen sine 

rutiner og saksbehandling på dette området og hvilke tiltak som er satt i verk for å 

unngå lignende saker i fremtiden. 

 

For øvrig stiller kontrollutvalget også spørsmål ved finanseringen av erstatningsbeløpet ved 

bruk av ubrukte lånemidler.  Lånemidler skal kun brukes til finansiering av investeringer og 

ikke til driftsutgifter.   Etter å ha rådført seg med kommunerevisjonen viser de til hva som er 
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definert som anskaffelseskost i regnskapsstandard nr. 2.  Eksempler på hva som ikke inngår i 

anskaffelseskost er erstatning pga feil håndtering av offentlige anbudsprosesser.   

Kontrollutvalget mener dette er en driftsutgift og ikke en investeringsutgift og vil be om 

en forklaring fra administrasjonen bakgrunnen for å lånefinansiere denne utgiften. 

 

29.02.16:  Kontrollutvalget stiller spørsmål om prosessene rundt anbud og innkjøp blir 

ivaretatt på en tilfredsstillende måte.  Kontrollutvalget vil på bakgrunn av denne saken og 

tidligere saker, stille spørsmål ved kommunen sine rutiner og saksbehandling på dette området 

og hvilke tiltak som er satt i verk for å unngå lignende saker i fremtiden. 

 

Kontrollutvalget stiller også spørsmål til føringen av erstatningsbeløpet og finansieringen av 

denne med bakgrunn i Kommunal regnskapsstandard nr. 2. 

Kontrollutvalget vil be rådmannen om en forklaring på hvorfor dette er ført som en 

investeringsutgift og ikke en driftsutgift og lånefinansiert. 

 

Saken settes på oppfølgingslisten. 

 

 

3.Brev fra Stein Bjerkeli og Karianne Rindli ang. Vistdal Skole 

Leder i kontrollutvalget har mottatt et brev fra Stein Bjerkeli (repr. i TNM og kommunestyret) 

og Karianne Rindli (repr. i kommunestyret) datert Vistdal 17.02.2016.  Det er litt usikkert om 

de henvender seg som privatpersoner/skoleutvalg eller som folkevalgte.  Det reises en rekke 

spørsmål der de ønsker at saken gjennomgås av kontrollutvalget der det blir sett på 

bevilget ramme opp i mot forbruk og hvilke avvik som egentlig skal lukkes. 

 

I PS 2/16 i Nesset kommunestyre den 21.01.2016 stilte samme personer som folkevalgte en 

rekke spørsmål i samme sak.  Rådmannen svarte ut disse spørsmål og sier at avvikene skal 

lukkes innen utgangen av mars 2016. 

Karianne Rindli hevder hun bare delvis fikk svar på spørsmålene. 

 

I RS 2/16 i TNM den 11.02.2016 ble saken etterspurt uten videre avklaringer. 

 

Kontrollutvalgssekretæren legger med dette saken frem for kontrollutvalget  for evt. 

videre behandling. 

 

29.02.2016:  Rådmannen orienterte.  Det er riktig at det ikke forelå budsjettbevilgning  på kr 

170 000 på det tidspunktet utgiftene påløpte, men dette er nå på plass med politisk vedtak. 

Rådmannen tar kritikk på dette og rutinene er innskjerpet.  Når det gjelder de andre påståtte 

avvikene mener rådmannen dette er forklart i kommunestyret sitt møte 21.01.2016.  

Rådmannen mener det er opp til administrasjonen å styre prosjektene slik at det praktiske med 

flyttinger og endringer skjer på en mest mulig fornuftig måte.  Rådmannen mener alle skal 

være orientering om prosjektplanen og fremdriften.  Prosjektet skal etter planen være ferdig i 

løpet av mars 2016. 

 

Kontrollutvalget er tilfreds med orienteringen, og mener at dette ikke er en sak for utvalget. 

Kontrollutvalget sender et svarbrev til avsenderne med henvisning til rådmannen sin 

orientering til kontrollutvalget sitt møte 29.02.2016.   

 Rådmannen involverer ikke politiske nivå og f.eks. FAU i detaljer og prioriteringer 

og omprioriteringer i prosjektene. 

 Prosjekt ballbinge er utsatt på grunn av at klasserom måtte flyttes. 

 Det er ikke gjort administrative vedtak om å flytte budsjettmidler. 

 Prosjektet er ikke stoppet og vil bli fullført i løpet av mars 2016. 
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4.Saker framsatt i møtet 29.02.2016: 

Medlem Marte M. Evensen:   

1. Det er tilfeller der det ikke kommer lønnsslipp fra kommunen. 

2. Det har forekommet at ansatt har fått lønn fra stillinge som en nå ikke er aktiv i. 

 

Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke de to nevnte punktene.  Svar ønskes til neste møte. 

Saken settes på oppfølgingslisten. 

 

 

 

 

Ivar H. Trælvik  Jostein Øverås  Vigdis Fjøseid 

leder  nestleder   

 

 

    

Tor Steinar Lien 

 

 

 

   Marte M. Evensen 

Sveinung Talberg     

sekretær     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 29/16 17.03.2016 

 
 
 

Kontrollutvalget for Nesset kommune - årsmelding 2015 

Vedlegg 

1 Samlet saksframlegg sak 0316 - Årsmelding KU 2015 

2 Behandlede saker 2015 

3 Årsmelding Nesset KU for 2015 

 
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning. 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til Kommunelovens § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og 

tilsynsansvar med den kommunale forvaltningen. 

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

kommunestyret, jfr kommunelovens § 77 nr 1. 

Kontrollutvalget behandlet sin årsmelding på møtet 19.02.16. 

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

Kontrollutvalgets saksframstilling med innstilling til kommunestyret, samt tilhørende vedlegg. 

 

 

Arkiv: 210 
 

Arkivsaksnr: 2016/300-2 
 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 



  

NESSET KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2016-1543/01 

033 &14 

Sveinung Talberg 

22.02.2016 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 03/16 Kontrollutvalget 29.02.2016 

 Kommunestyret   

 

 

 

KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2015 
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning. 

 

Kontrollutvalgets behandling – 29.02.2016 

 

Sekretæren gikk igjennom årsmeldingen. 

 

Det fremkom ingen merknader eller rettelser til det framlagte utkast til årsmelding. 

Årsmeldingen oversendes til kommunestyret med følgende innstilling:  

  
Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 

 

Sekretærens innstilling 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 tas til etterretning. 

 

Saksopplysninger 

 

I henhold til lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 76 er 

det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvaret med den kommunale 

forvaltning. 

 

Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestår det 

løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret, jfr 

koml. § 77 nr 1. 

 

Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere 

foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider 

kontrollutvalget likevel sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret. 

 

Det følger av koml. § 77 nr 6 første punktum: 

 
”Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.” 

 



Vedlagt følger: 

 Utkast til årsmelding for 2015 for kontrollutvalget i Nesset 

 Oversikt over behandlede saker i 2015 

 

 

VURDERING 

 

Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget 

betydelig ansvar og det er derfor viktig med en dialog mellom kontrollutvalget og 

kommunestyret. 

 

I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap, særregnskap for bygge- og 

investeringsprosjekt, samt oversendelse av avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom 

egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av 

kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året gjennom en egen årsmelding. 

 

Årsmeldingen kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 

kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret kan likevel komme med innspill 

og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til behandlingen i kommune-

styret. 

 

Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget for 

2015. 

 

 

 

Sveinung Talberg  

rådgiver  

 



KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE 
 

BEHANDLEDE SAKER I 2015 
Saks nr Sakstittel Statuskode 

PS 01/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8. DESEMBER 2014 A 

PS 02/15 REFERAT OG ORIENTERINGER A 

PS 03/15 KONTROLLUTVALGET - ÅRSMELDING FOR 2014   A* 

PS 04/15 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 2. HALVÅR 2014  A 

PS 05/15 MØTEPLAN FOR 2015 A 

PS 06/15 DELTAKELSE PÅ FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN – FKT SIN 

FAGKONFERANSE OG ÅRSMØTE 2015 
A 

PS 07/15 OPPFØLGINGSLISTE A 

PS 08/15 EVENTUELT A 

PS 09/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.  MARS 2015 A 

PS 10/15 REFERAT OG ORIENTERINGER A 

PS 11/15 NESSET KOMMUNE - ÅRSREGNSKAP FOR 2014   A* 

PS 12/15 SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS   O* 

PS 13/15 NESSET KOMMUNE -  VALG AV REVISJONSORDNING    A* 

PS 14/15 OPPFØLGINGSLISTE A 

PS 15/15 EVENTUELT A 

PS 16/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27. APRIL 2015 A 

PS 17/15 REFERAT OG ORIENTERINGER A 

PS 18/15 NESSET KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT FOR 1.TERTIAL 2015 A 

PS 19/15 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «INTERKOMMUNAL 

BARNEVERNTJENESTE FOR NESSET, SUNNDAL OG TINGVOLL KOMMUNER» 
A 

PS 20/15 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «SAMHANDLINGSREFORMEN I NESSET 

KOMMUNE».  GJENNOMGANG AV PROSJEKTPLAN. 
A 

PS 21/15 REGLEMENT FOR KONTROLUTVALGET I NESSET.  REVIDERING   A* 

PS 22/15 OPPFØLGINGSLISTE A 

PS 23/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. JUNI  2015 A 

PS 24/15 REFERAT OG ORIENTERINGER A 

PS 25/15 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2016 FOR KONTROLL OG TILSYN   A* 

PS 26/15 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 1. HALVÅR 2015  A 

PS 27/15 REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2015 O 

PS 28/15 KONTROLLUTVALGETS RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALGETS 

VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2011-2015 

  A* 

PS 29/15 OPPFØLGINGSLISTE A 

PS 30/15 EVENTUELT A 

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

PS 32/15 REFERAT OG ORIENTERINGER A 

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

PS 34/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «SAMHANDLINGSREFORMEN I 

NESSET KOMMUNE» 

  O* 

PS 35/15 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «VEDLIKEHOLD AV 

KOMMUNALE BYGG I NESSET KOMMUNE» 
O 

PS 36/15 UTARBEIDELSE AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019. BESTILLING B 

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

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

PS 39/15 OPPFØLGINGSLISTE O 

PS 40/15 EVENTUELT A 

 
Kode Forklaring 

A Saken er avsluttet 

B under behandling 

O Til videre oppfølging 

U Saken går ut 

* Saken til behandling i kommunestyret 
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE 

 
 
 

 

ÅRSMELDING FOR 2015 
 

1. INNLEDNING 

Etter lov av 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 er 

kommunen pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan 

og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning. 

Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen er 

ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet.  

 

2. UTVALGETS SAMMENSETNING 

Kontrollutvalget i kommunen har for perioden 2011 – 2015 hatt følgende sammensetning: 

 
Funksjon Navn Parti Varamedlemmer Nr Navn Parti 

Leder Paul Edvin Nauste * Ap  1 Irene Glærum Ap 

Nestleder Lars Myrset Frp  2 Per Olav Eidsæter IL 

Medlem Vigdis Fjøseid Ap  3 Ivar H. Trælvik Frp 

       
*medlem av kommunestyret. 

 

Etter kommunevalget høsten 2015 ble det valgt nytt kontrollutvalg for perioden 2015 – 2019 

som fikk følgende sammensetning: 

 
Funksjon Navn Parti Varamedlemmer Nr Navn Parti 

Leder Ivar Henning Trælvik * Frp For Ap, Frp og innb.l: 1 Egil Arild Svensli Ap 

Nestleder Jostein Øverås Sp  2 Lars Myrset Frp 

Medlem Vigdis Fjøseid Ap  3 Per Egil Myrvang Innb.l. 

Medlem Tor Steinar Lien Ap  4 Audhild Nauste Ap 

Medlem Marte M. Evensen H  5 Helen Marit Torvik Ap 

   For Sp, H og Krf: 1 

2 

3 

4 

Vigdis Aandalen Bersaas 

Per Sverre Røed 

Eli Gjermundnes 

Torbjørn Utigard 

Krf 

H 

Krf 

Sp 
*medlem av kommunestyret 

 

I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i utvalgets møter. 

 

3. SEKRETARIAT 
”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.”, jf. Kommuneloven § 

77. nr. 10 

 

Kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes har 

fra 2004 hatt samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene.  

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal ble fra 2013 opprettet som et interkommunalt 

samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 med status som eget rettssubjekt og med eget styre.  

 

Styret er samarbeidets øverste organ og ivaretar arbeidsgiveransvaret for sekretariatets 

ansatte. Ola Krogstad, Eide kommune var styreleder med Rita Rognskog, Aukra kommune 

som nestleder, frem til valget i september 2015. I styremøte 14. desember 2015 ble Stig 
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Holmstrøm, Vestnes kommune valgt til styreleder og Marit Seljeseth Stokke, Molde 

kommune ble valgt til nestleder for valgperioden 2015-2019.   

 

I 2015 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget ivaretatt av rådgiver Åse Solveig Eriksen. 
 

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og 

at utvalgets vedtak blir iverksatt, jf. § 20 2. ledd, forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner. 
 

 

4. OPPGAVER VIKRSOMHET I 2015 

 

4.0 Saksbehandling og møteavvikling 

Kontrollutvalget har hatt 5 ordinære møter og behandlet i alt 40 protokollerte saker. Av disse 

er 10 saker oversendt kommunestyret enten som ordinær sak eller som referatsak. I tillegg er 

det i 2015 behandlet 20 referatsaker og 11 orienteringssaker. 

 

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak. 

 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører, og blir hovedsakelig avholdt på rådhuset. 

 

Kontrollutvalget har på forespørsel og i nødvendig utstrekning fått orienteringer fra 

administrasjonen og kommunerevisjonen i saker som har vært til behandling i møtene. 

 

Reglement for kontrollutvalget 

Reglement for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret i møte 22.09.2011, k-sak 73/11.  

Revidert reglement ble behandlet av kommunestyret i møte 18.06.2015, k-sak 15/52.  

 

Representasjon 

Utvalgets leder Paul Nauste var Nesset kommunes representant i styret for 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal og har i 2015 deltatt på møter avholdt 23.mars og 8. 

september.  Nesset kommune var ikke representert i sekretariatets styremøte 14. desember.  

 

Utvalgets leder Paul E. Nauste og nestleder Lars Myrset deltok på NKRFs1 

Kontrollutvalgskonferanse 2015 på Clarion Airport Hotel Gardermoen 4.-5. februar 2015. 

 

Utvalgets leder Paul Nauste deltok på FKTs2 Årsmøte og Fagkonferanse 2015 på Thon 

Hotel Oslo Airport, Gardermoen 3. – 4. juni 2015.  

 

 

4.1 Tilsyn med revisjonen 

Utvalget har fått seg forelagt følgende i 2015: 

 
 Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 2. halvår 2014 

 Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2015 

 Revisjonsplan for revisjonsåret 2015 

 Revisors vurdering av uavhengighet 

 

Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor. 

Videre er revisjonsberetninger blitt forelagt utvalget. 

 

 

                                                 
1 Norges Kommunerevisorforbund 
2 Forum for Kontroll og Tilsyn 
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4.2 Uttalelse til regnskapene 

Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskapet for 2014 for  

 
 Nesset kommune 

 

og gitt sin uttalelse til dette. 

 

Samtidig har utvalget fått seg forelagt kommunens tertialvise økonomirapporter. 

 

Kontrollutvalget har fått seg forelagt som orienteringssak det årlige skatteregnskapet fra 

skatteoppkrever sammen med Skattefutens kontrollrapport med skatteoppkreverfunksjonen. 

 

Kvaliteten og presentasjonsformen av regnskapene har vært tilfredsstillende. Det samme kan 

sies om rådmannens årsmelding og skatteoppkreverens årsrapport. 

 

Kontrollutvalget har i 2015 ikke fått seg forelagt noen sluttregnskap/byggeregnskap til 

behandling og uttalelse. 

 

4.3 Forvaltningsrevisjonsrapporter 

Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner §§ 10-12. 

 

Det er utarbeidet Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015 som ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte 16.02.2012, sak 05/12 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 

29.03.2012 i K sak 37/12. 

 

I kontrollutvalgets møte 08.12.2014 ble det vedtatt å bestille følgende forvaltningsrevisjons-

prosjekt: 

 

 Samhandlingsreformen i Nesset kommune 
 

Prosjektet kommer inn under prioritert område i pkt. 3.2 i Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 

2015. 

 

Kontrollutvalget har i 2015 fått seg forelagt og behandlet følgende forvaltningsrevisjons-

rapport: 

 

 Samhandlingsreformen i Nesset kommune 

 

Rapporten ble lagt fram for kontrollutvalget og behandlet i møte 09.12.2015 i sak PS 34/15. 

Rapporten er oversendt til kommunestyret for endelig behandling i 2016. 

 

Kontrollutvalget har i 2015 behandlet oppfølging av tidligere forvaltningsrevisjonsrapporter: 

1. Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll 

kommuner 

2. Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune 

 

Når det gjelder rapport nr. 1 har Nesset kommune etablert et tverrfaglig team bestående av 

representanter fra BUP, PPT, barnevern, helsesøster og psykiatrisk sykepleier.  

I tillegg har Nesset kommune etablert et barnehageteam som møtes fire ganger pr. år. Her 

møter alle lederne for barnehagene sammen med representanter fra helsestasjon og barnevern. 

Ansvar for innkallingen til disse møtene er lagt til helsestasjonen.  

Etter revisjonens vurdering kan det se ut som at Sunndal kommune, som vertskommune, er 

godt i gang med å følge opp anbefalingene i rapporten. Kommunerevisjonen har gjort en 
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vurdering av de tiltak som er iverksatt i vertskommunen og i forhold til 

samarbeidskommunene. 

 

Vedrørende rapport nr. 2 har Kommunerevisjonen gjort en vurdering av de tiltak som Nesset 

kommune har iverksatt og konkludert med at de har registrert at det er utfordringer knyttet til 

personalsituasjonen i TSU. Kommunerevisjonen anbefaler kontrollutvalget 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. 

 

4.4 Selskapskontroll 

Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll følger av forskrift om kontrollutvalg i 

kommuner og fylkeskommuner kap. 6, §§14-15. 

 

Det er utarbeidet Plan for selskapskontroll 2012 – 2015 som ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte 16.02.2012, sak 06/12 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 

29.03.2012 i K sak 38/12. 

Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding 

(retningslinjer for forvaltning av kommunens interesser i selskap samt eierstrategier for hvert 

enkelt selskap). Nesset kommunes Eierskapsmelding ble vedtatt av kommunestyret i møte 

16.06.2011 i k-sak 66/11. 

 

Kontrollutvalget har heller ikke i 2015 blitt varslet om avholdte representantskapsmøter i 

interkommunale selskap (IKS) eller generalforsamlinger i kommunalt heleide aksjeselskap 

(AS). 

 

Kontrollutvalget vedtok den 24.09.2012 i sak 30/12 bestilling av selskapskontroll av Nesset 

Kraft AS. 

 

Kontrollutvalget har i 2015 fått seg forelagt og behandlet selskapskontroll i følgende selskap: 

 

 Nesset Kraft AS 
 

Resultatet av selskapskontrollen ble lagt fram for kontrollutvalget i møte 27. april 2015 i sak 

12/15 og behandlet av Nesset kommunestyre 21. mai 2015 i sak 44/15. 

 

4.5  Særlige oppgaver for kontrollutvalget 

Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskriftens kap7, §§16-17 

 

Valg av revisjonsordning og valg av revisor 

Kontrollutvalget har i 2015 behandlet og fullført sak om deltakelse i ny interkommunal 

revisjonsordning i Møre og Romsdal og bedt kommunestyret om å slutte seg til utredningen 

om etableringen av en ny interkommunal revisjonsordning i fylket.  På bakgrunn av 

kontrollutvalgets anbefaling vedtok kommunestyret enstemmig i møte 21.05.2015 å inngå 

som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS og at selskapet blir valgt som revisor for 

kommunen. 

 

Budsjettbehandling 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. 
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4.6 Oppfølging av politiske vedtak 

Kontrollutvalget har i 2015 fått fremlagt status for politiske vedtak som rapporteres sammen 

med kommunens økonomiske tertialrapporter. 

 

4.7 Oppfølging av kontrollutvalgets saker 

Saker fra kontrollutvalget som ikke er endelig avsluttet pr 31.12.2015 er følgende: 

 
Sak nr / 

dato 

Sakstittel Vedtak 

 

Merknad 

 

KU sak 

12/15 

27.04.2015 

K sak  

44/15 

21.05.2015 

Selskapskontroll av Nesset 

Kraft AS  

1. Nesset kommunestyre tar rapporten 

«Selskapskontroll i Nesset Kraft AS» til 

etterretning og slutter seg til de anbefalingene som 

kommer fram i rapportens avsnitt 7 under Samlede 

vurderinger og anbefalinger. 
 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at 

revisjonens anbefalinger i avsnitt 7 blir fulgt og påse 

at dette arbeidet gjennomføres. 

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge 

opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til 

kontrollutvalget på hvordan rapporten og 

anbefalingene er fulgt opp innen en periode på 12 – 

18 mnd. 

 

Oppfølging av 

rapporten vil skje i 

løpet av 2016. 

KU sak 

34/15 

09.12.2015 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten 

«Samhandlingsreformen i 

Nesset kommune» 

 

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. 

 

 

Rapporten er 

oversendt til 

kommunestyret for 

endelig behandling i 

2016. 

KU sak 

39/15 

09.12.2015 

 

Oppfølgingsliste I oppfølgingslisten er følgende saker ikke avsluttet 

• Naustområde i Høvik Nesset kommune – manglende 

oppfølging av vedtak i Nesset formannskap og 

kommunestyre  

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 

«Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset 

kommune» 

 

Gjenstående saker 

fra oppfølgingslisten 

for 2015 blir ført 

over til 

oppfølgingsliste for 

2016. 

 

 

 

4.8  Spesielle undersøkelsesoppgaver 

Kontrollutvalget hadde i 2015 ingen saker som refererte seg til uregelmessigheter og/eller 

misligheter. 
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4.9  Virksomhetsbesøk 

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre 

kjent med kontrollutvalget, kan kontrollutvalget gjennomføre besøk i en kommunal 

virksomhet. Gjennomføring av virksomhetsbesøk gir kontrollutvalget et godt innblikk i den 

kommunale forvaltningen og gir virksomheten mulighet til å bli kjent med kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget har i 2015 fått en orientering om situasjonen i enhet for Teknisk, samfunn og 

utvikling (TSU) i Nesset kommune. Orienteringen ble gitt i forbindelse med utvalgets møte 

09.06.2015. Hensikten med orienteringen var å bli kjent med avdelingens mange oppgaver og 

utfordringer.  

 

4.10  Sentrale kommunale styringsverktøy 

En av kontrollutvalgets oppgaver er å undersøke om kommunen har etablert en betryggende 

og hensiktsmessig internkontroll. 

 

Rådmannen har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et tilfredsstillende 

internkontrollsystem; dvs. systemer og rutiner for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse 

og regeletterlevelse. Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til 

hvordan de fungerer, og hvilken intern kontroll som ligger inne i systemene. 

 

Kommunen har følgende sentrale styringsverktøy: 

 

 Økonomireglement for Nesset kommune (revidert 30.04.03 i K sak 29/03) 

 Delegasjonsreglement for Nesset kommune (vedtatt 19.05.05 i K sak 42/05) 

 Finansreglement for Nesset kommune (vedtatt 16.06.2011 i K sak 60/11) 

 Eierskapsmelding for Nesset kommune (vedtatt 16.06.2011 i K sak 66/11) 

 Beredskapsplan for kriseledelse i Nesset kommune pr. 31.08.2011 
 Investeringsreglement for Nesset kommune – revidering (vedtatt 02.10.2014 i K 

sak 74/14) 

 Reglement for folkevalgte organ og delegering til rådmann og andre (vedtatt 

18.06.2015 i K sak 53/15)  

 Interkommunalt samarbeid – innkjøp (vedtatt 17.09.2015 i K sak 71/15) 

 

Reglementene dekker bl.a. områdene budsjettdelegasjon, attestasjon og anvising, 

rapporteringsrutiner og delegert beslutningsmyndighet. Finansreglementet regulerer 

plassering av ledig likviditet, langsiktige finansielle aktiva og forvaltning av kommunens 

gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. 

Beredskapsplanen er en samordna plan for kommunens ledelse og er en samling av strategiske 

opplysninger om personell, utstyr og tiltak. 

 

4.11 Tilsyn fra andre 

I tillegg til kontrollutvalget, utfører eksterne forvaltningsorgan tilsyn med kommunen. 

Disse tilsyn kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av 

tjenesteproduksjonen. 

En ser det formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slikt tilsyn for å kunne løpende 

følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i kommunen kvalitetssikres og forbedres. 

 

Kontrollutvalget har ikke fått seg framlagt tilsynsrapporter fra andre tilsynsorgan i 2015. 
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5. SAMMENDRAG 

Kontrollutvalget legger vekt på å være en nyttig medspiller i å forbedre kommunens eksterne 

tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner, ved å 

legge opp til en konstruktiv tilnærming ut fra hva som er realistisk å oppnå. Kommunen er 

avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en aktiv og troverdig tilsyns- og 

kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten. 

 

Kontrollutvalget har i 2015 fortsatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den 

kommunale forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen.  Kontrollutvalget har i 2015 

behandlet flere saker på bakgrunn av henvendelser fra kommunens innbyggere. 

 

Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte saker 

som kan gjelde hele virksomhetsområdet til kommunen. Skolering av utvalgsmedlemmene vil 

fortsatt ha prioritet i tiden fremover.  

 

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke 

avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for 

forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets 

målsetninger blir realisert.  

 

 

 

 
 Eidsvåg, 29. februar 2016 

 

 

   

 Kontrollutvalget i Nesset kommune  

   

   

   

Ivar Henning Trælvik Jostein Øverås Vigdis Fjøseid 

leder 

 

 

 

Tor Steinar Lien 

nestleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marte Meisingset Evensen 

   

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 30/16 17.03.2016 

 
 
 

Kommunereform - godkjenning av intensjonsavtaler. 

Vedlegg 

1 Signert intensjonsavtale for Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma 

2 Signert intensjonsavtale for Sunndal og Nesset 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

 Kommunestyret godkjenner fremforhandlet intensjonsavtale mellom Sunndal - Nesset  

 Kommunestyret godkjenner fremforhandlet intensjonsavtale mellom kommunene Aukra, 
Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma. 

 Intensjonsavtalene legges frem for rådgivende folkeavstemming 25. april 2016. 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommunestyre fattet følgende vedtak i sak 51/15 – 18.06.2015: 

1. Med bakgrunn i gjennomførte utredninger og anbefalinger fra Telemarksforskning samt resultater 
fra gjennomførte folkemøter og innbyggerundersøkelser, konkluderer kommunestyret med at de mest 
aktuelle kommunestruktur -alternativene for Nesset er: 

a. Nesset som del av en størst mulig Romsdalskommune 
b. Nesset – Sunndal som ny kommune 

2. Kommunestyret er åpne for grensejusteringer som kommer frem underveis i prosessen 
3. Det oppnevnes et forhandlingsutvalg bestående av ordfører, varaordfører, gruppeleder i største 

opposisjonsparti og rådmannen med mandat om å innlede sonderingssamtaler og senere 
forhandlinger med kommunene samlet eller enkeltvis. 

4. Forhandlingsutvalget utarbeider forslag til forhandlingsgrunnlag. 
5. Kommunestyret slutter seg til medlemsmøtet i ROR 09.06.15 sin anbefaling om at styret i ROR tar 

initiativ til å samle kommunene til sonderingssamtaler og utarbeidelse av forslag om felles tidsplan 
for videre prosess. 

 

Forhandlingsutvalget har bestått av Rolf Jonas Hurlen, Edmund Morewood, Toril Melheim Strand 
og Liv F. Husby. Anders Torvik har representert opposisjonen i forhandlingene med 
Romsdalskommunene. Tillitsvalgte, Sissel Ebbesen Bugge, Kommuneforbundet, har deltatt i 
sonderinger og forhandlinger med Sunndal kommune. Forhandlingsutvalget har hatt flere møter  

Arkiv: 002 
 

Arkivsaksnr: 2014/579-75 
 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 



 

med Sunndal kommune og Romsdalskommunene med mål om å utforme en best mulig avtale for 
innbyggerne i vår kommune.  

 

I kommunestyret 18. februar sak 25/16, ble det fattet vedtak om at alternativet - Nesset kommune 
skal bestå som egen kommune, skal legges frem som et alternativ ved folkeavstemningen. 

I samme møte drøftingssaksak 24/16, ble det fattet vedtak om at Kommunestyret set som krav for å gå 
inn i den nye kommunen, at minst tre andre landkommuner, i tillegg til Nesset, skal være med i ein 
konstellasjon sammen med Molde. 

 

Vurdering 

Alle kommuner har en utredningsplikt som skal sikre at arbeidet med kommunereformen er en 
prosess der ulike alternativ for framtidig kommunestruktur blir diskutert og vurdert.  

Nesset kommune har utredet flere alternativer i samarbeid med medlemskommunene i Romsdal 
Regionråd. Nesset har vært med i alt 3 ulike alternativer i utredningen som Telemarksforsking har 
gjennomført;  

1.  Hele ROR (Molde + Vestnes + Rauma + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide) 

2.  Romsdalshalvøya (Molde + Nesset + Midsund + Aukra + Fræna + Eide + Gjemnes) 

3.  Nesset + Sunndal 

Alle de tre alternativene kommer godt ut i Telemarksforsknings sluttrapport.  

 

Det er også utarbeidet en egen rapport for alternativet Nesset kommune fortsatt som egen 
kommune. Alternativet gir relativt lave skår i sluttrapporten. 

 

Kommunestyret vedtok i sak 51/15 at kommunen skulle gå i forhandlinger med Sunndal 
kommune samt med kommunene i Romsdal om dannelse av en størst mulig Romsdalskommune. 
Nesset kommune har deltatt i to parallelle forhandlinger om intensjonsavtaler. En med Sunndal og 
den andre om en størst mulig Romsdalskommune. For at intensjonsavtalene skal kunne være 
lettfattelige og sammenlignbare innenfor de ulike tema og tjenestetilbud har det vært viktig at 
avtalene er bygd opp etter den samme disposisjon. 

 

Begge alternativene har endt med fremforhandlede og underskrevne intensjonsavtaler som 
forhandlingsutvalget nå legger frem for kommunestyret til godkjenning.  

 

Kommunestyret har videre vedtatt at godkjente intensjonsavtaler legges frem for innbyggerne til 
rådgivende folkeavstemming. Denne er satt til 25. april med mulighet for å forhåndsstemme fra 4. 
april. 

 

Kommunen har et ansvar for å gi innbyggerne god og forståelig informasjon slik at de kan gjøre 
sine valg ved en folkeavstemming. Dette er tenkt gjennomført ved å avholde folkemøte med 
innleder og politisk debatt i månedsskifte mars/ april. I tillegg skal det utarbeides en brosjyre med 
informasjon om de tre valgalternativene som skal distribueres til alle i kommunen samt legges ut 
på hjemmesiden til kommunen. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det medfører ingen økonomisk konsekvens ved å godkjenne intensjonsavtalene. 
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Intensjonsavtale mellom kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma

1. Innledning

Denne avtalen gjelder for kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og

Rauma, som ønsker å lage en ny kommune sammen.

Sonderingene og forhandlingene har pågått i to faser:

1. 27. november 2015 - 8. januar 2016: Sonderinger og beskrivelse av ny kommune uten

deltakelse fra Rauma kommune

2. Februar  2016:  Forhandlinger om intensjonsavtale, med forhandlingsmøter 24. og 25. februar

2016.

Kommunene har deltatt med sine sonderings-/forhandlingsutvalg, som har bestått av ordfører,

varaordfører, opposisjonsleder/politikerrepresentant og rådmann.

Det forventes at det arbeides for at inngåtte intensjonsavtaler skal respekteres og tillegges

avgjørende vekt ved etablering av ny kommune.

2.  Geografi og befolkning
Den nye kommunen vil ha et totalt areal på  6127,87  km2 (Kartverket, 2015).

31. desember  2015  er samlet befolkning i de 8 kommunene  58  577. Middels prognose fra SSB

estimerer at i  2040  vil samlet befolkning i den nye kommunen være nærmere  70000  (67 368).

Befolkningen fordelt på 6 ulike aldersgrupper, tall fra  2015  og fremskrevet til  2020  og 2040.

0-5  år 6-15  år 16-19  år 20-66  år 67-79  år 80  år og over

2015  4 025 7 166 3 130 34 638 6  183 3 034 7

2020  4  123 7 376 2 994 34  972 7 643 2 999

2040  4 269 7  879 3 260 36  810 9 134 6 016

Tabell 1 - Befolkning fordelt på aldersgrupper (kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, wwwmykommuneno)
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Intensjonsavtale  mellom  kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset  og Rauma

3. Visjoner og mål
Ville, våge, vinne  -  en attraktiv kommune for fremtiden

Kommunen 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.

3.1. Mål for kommunen
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling:

0 En kommune med nasjonal innflytelse som er klarfor flere utviklingsoppgaver.

0 Et allsidig bo- og arbeidsmarked som sikrer vekst og utvikling i hele kommunen.

0 En ny kommune vil ha ambisjon om  å  være idet nasjonale toppsjiktet innen næringsutvikling,

og sørge for samferdselsløsninger som binder regionen sammen.

0 En kommune med gode kollektivtilbud.

Styrket lokaldemokrati:

0 Et lokaldemokrati som ivaretar alle deler av kommunen i god dialog med innbyggerne.

Bærekraftig og robust kommune:

0 En kompetent kommune med sterke fagmiljøer som ivaretar innbyggernes rettsikkerhet.

0 En kommune  med  en størrelse som gjør den istand til â løse alle dagens kommunale

oppgaver på egenhånd og ta  på  seg nye oppgaver.

Gode og likeverdige tjenester:

0 En kommune med en bærekraftig økonomi som sikrer utvikling og likeverdige tjenester, som

er minst like gode eller bedre enn idag.

0 Et desentralisert tilbud der folk bor innenfor basistjenestene oppvekst, helse, pleie og

omsorg og innenfor tekniske tjenester.

0 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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Intensjonsavtale mellom kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma

4. Kommunenavn, kommunevåpen og kommunesenter

Kommunenavn: Molde

Kommunevåpen: Det skal lyses ut en konkurranse om nytt kommunevåpen  i  regi av Fellesnemnda.

Kommunesenter: Molde

5. Samfunnsutvikling
Den nye kommunen skal utgjøre et geografisk område som er et felles bo- og arbeidsmarked  i  vekst

og utvikling.

Det er viktig og nødvendig, for både framtidig næringsutvikling og videreutvikling av tjenestetilbudet,

at det er god digital infrastruktur  i  hele den nye kommunen. Den nye kommunen vil prioritere â

arbeide for framtidsretta løsninger for digital kommunikasjon.

5.1. Merkevare og lokal identitet
Kommunen har tydelige identitetsbærere som bidrar til å bygge kommunens attraktivitet og bolyst.

Dette er blant annet:

0 Molde InternasjonaleJazzfestival

0 Molde Fotball

0 Norsk Fjellfestival

0 Romsdalsmuseet med Bud Museum  -  Ergan Kystfort og Kystutstilling, Nesset Prestegard,

Chateuet  i  Molde, Løvikremma kystgard (Aukra), Steffågarden (Ona/Husøy), Fiskerimuseet

(Hjertøya), Konfeksjonsmuseet (lsfjorden), Krona på verket, Bud og Veøy prestegard og

middelalderkirke. V

0 Atlanterhavsveien - Nasjonal turistveg

0 Trollstigen

0 Bjørnsonfestivalen

0 Raumarock

0 Øyriket

0 Nordsjøfestivalen

0 Dyregod-dagene

I tillegg har kommunen et mangfoldig kultur- og idrettsliv med stor grad av frivillighet og

dugnadsånd, som bidrar sterkt til den lokale identiteten.
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lntensjonsavtale mellom kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde,  Nesset og Rauma

5.2. Samferdsel

Realisering av Møreaksen, Kjerringsundet og Langfiordforbindelsen er de viktigste

samferdselsprosjektene  for  å binde den nye kommunen sammen.

Bedre kollektivtilbud fra alle deler  av  den nye kommunen inn til kommunesentret er en høyt

prioritert oppgave.

Andre viktige samferdselsprosjekter er blant annet:

0 Bypakke Molde

0 E39 Julbøen-Molde

0 E39 Lønset-Astad

0 Oppgradering av veistrekningen Hollingen-Høgset  -  Fv 215/279

0 Varholvegen mellom Eide og Fræna

0 Fv 62 Tjellekleiva

5.3. Næringsutvikling
Kommunen må samarbeide med og aktivt legge til rette for næringslivet og næringsutvikling i hele

den nye kommunen.

Viktige oppgaver i kommunen er:

0 Ha/drive en aktiv plan- og reguleringspolitikk for land og sjøareal

0 Etablere tilgjengelige næringstomter flere steder  i  kommunen

0 Utnytte potensialet for marine og maritime næringer

0 Stimulere til samarbeid mellom kommunen, næringslivet og kompetansemiljøene

0 I samarbeid med Høgskolen i Molde, Kunnskapsparken og andre kompetansemiljøer

videreutvikle og styrke utdanningstilbudene i regionen

0 Bidra til markedsføring av kommunen som nasjonalt og internasjonalt reisemål

0 Sørge for at nytt sykehus på Hjelset utløser vekst

0 Videreutvikle Nyhamna som ledende gassknutepunkt

0 Legge til rette for videreutvikling av landbruk og den samla matproduksjonen

5.4.  Senterstruktur

Kommunesenter er Molde. Elnesvågen og Åndalsnes utgjør kommunens kommunedelsenter og vil ha

en særskilt funksjon som handels- og servicesenter.

5.5. Bosetningsmønster

l tillegg til Molde, Elnesvågen og Åndalsnes skal det legges til rette for vekst og utvikling i hele

kommunen, både i de nåværende kommunesentrene Falkhytten, Midsund, Batnfjordsøra, Eide og

Eidsvåg og øvrige bygder.
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Intensjonsavtale mellom kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma

6. Prinsipper for organisering av den nye kommunen

6.1. Politisk organisering
For at innbyggerne skal ha trygghet for å kunne påvirke politikken iden nye kommunen, må politisk

organisering gjøre politikere tilgjengelig for innbyggerne. Det forutsettes et kommunestyre med  1

representant pr. 1000innbygger. Muligheten for mer frikjøp av politikere bør vurderes.

Kommunen styres etter formannskapsmodellen med kommunestyre, formannskap og ulike utvalg.

Følgende hovedutvalgsstruktur spilles inn til Fellesnemnda:  3  hovedutvalg; Oppvekst og Kultur,

Teknisk og Plan, herunder næring og miljø og Helse og Omsorg.

Fellesnemnda utarbeider forslag til politisk organisering som ivaretar hele kommunen. Fellesnemnda

utreder nærmere ordningen med nærdemokratiutvalg, grendeutvalg og kommunedelsutvalg som

alternativer.

Det er også viktig å legge til rette for brede høringsprosesser og brukerundersøkelser og benytte

rådene i ulike prosesser, eks ungdomsråd og eldreråd. Møteplasser må utvikles for å nå flest mulig av

innbyggerne.

6.2. Administrativ organisering
Det bør være samsvar mellom overordnet politisk og administrativ organisering. Den overordnede

ledelsen i kommunen skal være i kommunesenteret Molde. Rådmann og kommunalsjefer skal sitte

samlokalisert sammen med politisk ledelse. Noen fagmiljø skal samles desentralt. De eksisterende

kommunesentrene/kommunehusene skal benyttes til dette.

Fellesnemnda må gjøre en vurdering av hvilke stab/støtte/administrative tjenester som kan være

desentralisert. Den nye kommunen skal bygge på et sterkt senter med Molde som motor, og

livskraftige lokalsamfunn  i  hele den nye kommunen. Det må derfor være en god fordeling av

kommunale kompetansearbeidsplasser for å opprettholde og styrke de tidligere kommunesentrene.

Digitalisering åpner for mer effektive og mer desentraliserte administrative funksjoner.

Elnesvågen og Åndalsnes med lokalisering av videregående skoler vil ha en særstilling.

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.

6.3. Tjenestetilbud innen basistjenester
En ny og større kommune innebærer at kompetanse samles i større fagmiljø. Dette skal komme

innbyggerne til gode iform av økt kvalitet og større mulighet for å gi et mer tilpasset tjenestetilbud.

Det bør legges opp til at spesialiserte tilbud kan samles. Stadig flere tjenester/tilbud vil være digitalt

tilgjengelig for brukerne  24  timer/365 dager.
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lntensjonsavtale mellom kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma

Strukturen i forhold til basistjenestene videreføres  i  samsvar med til enhver tid gjeldende planer og

vedtak.

Basistjenestene skal være nært der folk bor og kan  omfatte:

Barnehager

Skoler/SFO

Hjemmetjeneste

Omsorgsboliger

Institusjonstjenester

Legetjenester

Helsestasjon

Kulturtjenester

Frivillighetstjenester

Bibliotek

Svartjeneste for innbyggerne

0  Beredskap innenfor tekniske driftstjenester

Det  Iegges  opp til at barna skal gå på skole der de bor, men ny kommune må benyttes til å se på

skolekretsene uavhengig av dagens kommunegrenser.

I forhold til barnehage kan en ny kommune bidra til bedre løsninger der familiene bor og arbeider.

Det er viktig å videreføre mangfoldet innenfor barnehagetilbudet.

Sykehjem og omsorgsboliger skal være der hvor folk bor. Ny kommune kan gi mulighet til

strukturendringer.

Mangfoldet i kulturtilbudet må opprettholdes og støttes og kulturskoletilbudet styrkes. Frivilligheten

og dugnaden må stimuleres og opprettholdes. Idrettsråd og kulturråd er viktige arenaer for

samarbeid med frivilligheten.

7. Interkommunale samarbeid

Kommunene deltar i mange interkommunale samarbeid. Totalt sett vil en ny kommune kunne løse

de fleste tjenestesamarbeidene innenfor egen organisasjon.

Fellesnemnda skal gjennomgå alle interkommunale samarbeid som dagens kommuner deltar i. Alle

interkommunale avtaler skal gjennomgås og revideres eller awikles.
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lntensjonsavtale mellom kommunene  Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset  og Rauma

8. Kommuneøkonomi

Fellesnemnda skal lage økonomiplan for  den  nye kommunen.

Kommunen  skal  ha en sunn økonomi. Økonomiske målsettinger for kommunen kan være:

Alle kommunene skal være  i  balanse eller ikke ha underskudd når ny kommune dannes

Minimum  2 %  netto driftsresultat

Egenkapitalandelen bør avspeile risikoen i investeringsprosjektet

Disposisjonsfond minimum  5 %  av brutto driftsinntekter

Lånegjelden bør ikke overstige 100  %  av netto driftsinntekter

Pågående og planlagte investeringer til enhver tid gjeldende økonomiplaner må sikres/

gjennomføres

8.1. Eiendomsskatt

I  oppstarten av den nye kommunen vil det være eiendomsskatt på bolig/fritidsboliger,

næringseiendom og verker/bruk. Satsen på verker og bruk skal være  7  promille.  De  andre satsene

skal harmoniseres frem mot etableringen av den nye kommunen.

Eiendomsskatt  i  kommunene  i  2016:

Kommune Skattesats Skattesats Inntekt eiendomsskatt (i 1000 kr).

bolig/ verker/ Tall fra budsjett for 2016

fritidseiendom bruk i 96.

I  %° Bolig/ Verker og bruk og Verker Boliger og

fritidseiendom næringseiendom og bruk næringseiendom

Aukra 7,00 0 184 502 O 0

Fræna 4,00 7,00 22  000 31  100 0 0

Gjemnes 5,25 7,00 7142 2446 0 O

Molde 3,60 3,60 0 O 4  100  88  500

Nesset 3,50 7,00 6868 14760 0 0

Rauma 5,50 7,00 10 914 14  500 0 O

Tabell 2  -  Eiendomsskatt pr kommune

Totalt har den nye kommunen i  2016  eiendomsskattinntekt på kr. 386 832 000.

Eide kommune og Midsund kommune har ikke eiendomsskatt.
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Intensjonsavtale mellom kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma

8.2. Særskilte ordninger

8.2.1. Kraft

Kraftinntektene skal disponeres slik:

0  Kraftinntekter som  er  konsesjonsregulerte til bestemte formål skal brukes i dagens

kommuner  i samsvar  med gjeldende vedtekter.

o For Nesset kommune gjelder dette Konsesjonsavgiftsfondet, Mardølafondet,

Miljøfondet og Utviklingsfondet

o For Rauma kommune gjelder det Konsesjonsavgiftsfondet, Berildfondet og

Øverdalsfondet

0  Kraftinntekter  for  øvrig går inn  i  den nye kommunen.

8.2.2.  Eierskap

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

8.2.3.  Fond

Fond som ikke har særskilte bindinger tilfaller felleskapet. Disposisjonsfond fra de enkelte

kommunene går inn i felleskapet.

Den nye kommunen er positiv til å støtte eller evt overta garantiansvaret for Kjerringsundet på 90

millioner kroner årlig i  20  år. Denne garantien må aksepteres av Stortinget. Det forventes at en evt

endring av eiendomsskatteregimet  i  garantiperioden må bli kompensert av staten.

8.2.4. Utmark

Dagens ordning med tre fjellstyrer i Rauma og ett fjellstyre  i  Nesset videreføres.

8.2.5.  Differensiert arbeidsgiveravgift

Konsekvensen av endringer i soneinndelingen for differensiert arbeidsgiveravgift for næringslivet må

avklares av sentrale myndigheter.

8.2.6.  Pensjonskasse

Fellesnemnda må avklare om kommunen skal ha egen pensjonskasse eller være en del av KLP. Dette

må skje i samarbeid med et partssammensatt utvalg.

10



d

Intensjonsavtale mellom kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma

8.3.  Økonomisk støtte  -  kommunereformen

Tabellen nedenfor viser den økonomiske støtten kommunene som inngår i Romsdalsalternativet vil

motta. Reformstøtten på30millioner kroner vii bli utbetalt 1. jan.  2020, engangsstøtten på 60

millioner kroner vil bli utbetalt innen 1. jan. 2018.

lnnbyggertall Engangskostnader (1000  kr.) Reformstøtte  (1000  kr.) Totalt  (1000  kr.)

(31.12.2015)

58 577 60 000 30 000 90  000

Tabell 3 -  Økonomisk støtte knyttet til kommunereformen (Telemarksforskning,  2015)

Ved en sammenslåing av to eller flere kommuner beholdes inndelingstilskuddet i 15 år og trappes

deretter ned over en 5 års periode. For den nye kommunen vil altså inndelingstilskuddet på

110 318 000 kr pr år beholdes i 15 år og deretter trappes ned over en  5  års periode.

Utfyllende beskrivelser av engangskostnader, reformstøtte og inndelingstilskudd finnes i vedlegg 1.

8.4. Gjeldsoversikt fra kommunene
Tabellen nedenfor gir oversikt over total gjeld  i  hver kommune og gjeldsbelastning per innbygger.

Kommune Total gjeld mn::g:$I1l;pr' Lfixfigjfglgelr

Aukra 298 847 373 3 518 84 948
Eide 281 378 000 3 457 81 159
Fræna 581 840 000 9717 59 879
Gjemnes 138 430 000 2 593 53 386
Midsund 140 845 000 2 088 67 455
Molde 2 411 924 000 26 732 90 226
Nesset 274 576 000 2 970 92 450
Rauma 444 001 961 7 492 59 263

Sum 4 571 842 334 58 577 78 048
Romsdalsalternativet

Tabell 4  -  Gjeldsoversikt samlet og i hver kommune

Detaljert oversikt over gjeld utenfor selvkostområdet, innenfor selvkostomrädet og annen gjeld

finnes i vedlegg 2.
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Intensjonsavtale mellom kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma

9. Ansatte  og arbeidsgiverstrategi

Kommunens arbeidsgiverstrategi skal lages av Fellesnemnda i samarbeid med det partssammensatte

utvalget.

Ingen ansatte skal sies opp som  følge  av etableringen av ny kommune. Nye/endrede

arbeidsoppgaver må påregnes.

Ansatte skal involveres jfr gjeldene lov- og avtaleverk. Arbeidsmiljølovens bestemmelser knyttet til

virksomhetsoverdragelse skal følges.

10. Fellesnemnd

Dersom kommunene følger opp intensjonsavtalen med vedtak i de respektive kommunestyrer og det

blir påfølgende vedtak i Stortinget, skal det nedsettes en fellesnemnd. Fellesnemnda sammensettes

slik:

Kommune Antall representanter

Aukra kommune 4

Eide kommune 4

Fræna kommune 6

Gjemnes kommune 4

Midsund kommune 4

Molde kommune 10

Nesset kommune 4

Rauma kommune 5
Sum Fellesnemnd 41

Tabell  5  -Antall representanter  i  Fellesnemnda pr kommune

Leder /nestleder velges av Fellesnemnda jfr lnndelingsloven § 26 1. ledd. Kommunene har som

intensjon at Molde skal ha lederen i Fellesnemnda.

Avhengig av størrelsen på Fellesnemnda skal det opprettes arbeidsutvalg og andre underutvalg.

Fellesnemnda får oppgaver i henhold til § 26 i lnndelingsloven, og får i tillegg det formelle ansvaret

med å beskrive og forberede den nye kommunen i henhold til føringene gitt i denne

intensjonsavtalen. Fellesnemnda disponerer blant annet engangsstøtten fra staten iforbindelse med

kommunereformen, og skal ansette prosjektleder/rådmann for den nye kommunen.

Det skal nedsettes et partssammensatt utvalg jfr lnndelingslovens § 26 andre ledd.

1 1. Grensejusteringer

Det er åpent for grensejusteringer dersom slike ønsker kommer fram underveis  i  prosessen fra

vedtak om sammenslåing og fram mot 2020, jfr lnndelingsloven.
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lntensjonsavtale mellom kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset og Rauma

Vedlegg:
o  Vedlegg 1:

Kommunal- og moderniseringsdepartementets definisjoner av engangskostnader,

reformstøtte og inndelingstilskudd

0  Vedlegg 2:

Detaljert oversikt over gjeld i kommunene
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1. Bakgrunn

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform i Norge. Formålet med

reformen er å skape robuste kommuner som skal være i stand til å håndtere framtidens

utfordringer på en god måte.

For kommunene  i  Romsdal og på Nordmøre har Telemarksforskning gjennomført

utredninger basert på hovedmålene  i  kommunereformen. Sunndal-Nesset kom godt uti

disse analysene og en sammenslåing ble anbefalt av Telemarksforskning.

Sunndal og Nesset forvalter store fjellområder sammen. Kommunene har felles krafthistorie

i Aurautbyggingen som la grunnlaget for aluminiumsindustrien i Sunndal. De senere årene er

vegen mellom kommunene sikret og utbedret ved bygging av Øksendalstunnelen og

Skrøotunnelen, slik at reisetiden med bil mellom Sunndalsøra og Eidsvåg nå er under 30 min.

Utgangspunkt for denne avtalen er vedtak i Nesset kommunestyre 18.06.2015 og Sunndal

kommunestyret 13.01.2016 om å gå  i  forhandlinger om å bygge en felles kommune.

Resultatet av forhandlingene er nedfelt i denne intensjonsavtalen.

2. Geografi og befolkning

Mm°gR0msdaWke Sunndal og Nesset ligger I indre deler av

må äíyfjl.) Møre og Romsdal fylke.
Begge kommunene er store i utstrekning

""""“‘é"? <' “ og Sunndal-Nesset vil få et samlet areal på
ífggàzg ml j 2 760 km2. Målt etter dagens

t, - 43"" ~ kommunestruktur vil dette være den“'5”. ‘9?{«\  .  - 1."""\{.‘x-\
>u:Q€., y J største kommunen i areal i fylket.

«~23. ’i'5'”771’.‘;.;“”T’~.<’} 'm i så-w h.
tg? = Pr. 1.1.2016 hadde Sunndal 7 160

QannH_j' ' å 40 innbyggere og Nesset  2  970 innbyggere.
CJ - 1* l- -  I  Kf' _  —  , .  o o

f> l/ i “ Sunndal-Nesset vil saledes fa 10 130
Ax.‘ Yuma f] ' W  f"

3-94!!!» 4;». i ," p  .f innbyggere. Målt etter dagens
.  I] pk .A y\' I

V V‘,"""/-x kommunestruktur vil dette være den nest
største land-kommunen i folketall i fylket.

lnnbyggertall i kommunesentrene pr. 2015 (Kilde: SSB):

Kommune Kommunesenter Antall innbyggere

Nesset Eidsvåg 940

Sunndal Sunndalsøra 4 046
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3. Visjoner og mål for den nye kommunen

Vår visjon

En attraktiv og bærekraftig kommune godt rusta for framtida

Våre mål

*  Vi  skal være en livskraftig kommune som fremmer bosetting og trygge oppvekstmiljø i hele

kommunen

*  Vi skal legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet i samspill med regionen rundt oss

* Vi skal ha god økonomistyring og drive kontinuerlig forbedringsarbeid

*  Vi skal utvikle gode og likeverdige tjenester og tilbud for alle innbyggerne i kommunen

*  Vi vil ha aktive folkevalgte som legger til rette for medvirkning, ivaretar demokratiet og

involverer alle innbyggerne i kommunen

*  Vi skal være en kompetent myndighetsutøver som skaper tillit gjennom åpenhet,

rettsikkerhet og likebehandling i forvaltningen

*  Vi skal være en attraktiv arbeidsgiver som ivaretar medbestemmelse og utvikler gode

fagmiljø med hØy kompetanse

4. Kommunenavn, kommunesenter og kommunevåpen

Sammen skal vi bygge en ny kommune med Sunndalsøra som kommunesenter.

Navn og kommunevåpen avgjøres av fellesnemnda.

Den nye kommunen er operativ fra 1.1.2020.

5. Fellesnemnd

Det oppnevnes en fellesnemnd som skal samordne og forberede sammenslåingen av de to

kommunene. Nemnda skal bestå av 9 representanter fra hver kommune. Leder for nemnda

skal være fra Sunndal kommune.

Nemnda skal bl.a. ta hånd om det forberedende arbeidet med økonomiplan og budsjett

første driftsår etter sammenslåing. Andre oppgaver og fullmakter for nemnda blir fastsatt i

reglement som vedtas i begge kommunestyrene, iht. inndelingsloven. Noen oppgaver

fastsettes også i denne intensjonsavtalen.

6. Samfunnsutvikling og næringsliv

Den nye kommunen skal være en offensiv samfunnsutvikler som utnytter regionens vekst-

muligheter, deriblant de muligheter som ligger i  nye  Nordmøre og Romsdal sykehus og i

lokalt næringsliv både i  Nesset  og Sunndal, med Hydro Sunndal som kommunens

hjørnesteinsbedrift.

Handels- og servicefunksjoner skal utvikles på Sunndalsøra og i Eidsvåg.
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Det er et klart mål å skape vekst i folketall og i antall private og offentlige arbeidsplasser.

Bygdeutviklingsprosjekter i ulike deler av kommunen skal støttes. Det skal satses på økt

tilflytting til kommunen og på god integrering av innflyttere.

Satsingen på kommunalt asylsøkermottak, bosetting og integrering av flyktninger skal

videreføres. Dette er et politisk og moralsk ansvar som også skaper befolkningsvekst og

arbeidsplasser i kommunen.

Etter modell fra Sunndal Næringsselskap AS etableres et felles næringsselskap som skal drive

næringsutvikling i hele kommunen.

Det skal jobbes for å tiltrekke seg investorer og nye bedrifter, og kommunen skal være god

på å følge opp og legge til rette for eksisterende næringsliv.

Statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser  i  Eidsvåg og på Sunndalsøra skal opprettholdes

og videreutvikles.

Den nye kommunen vil ha flere ulike arenaer og møteplasser for ungdommen som

kulturskole, ungdomssenter, ungdomsråd etc. Med gode tilrettelagte tilbud for ungdommen

er det et mål at det skal gi økt innsøking til Sunndal vidaregåande skole og styrke skolens

posisjon i fylket.

Folkehelse og velferdsteknologi skal være sentrale satsingsområder i den nye kommunen.

Det skal jobbes for å videreutvikle tilbudet ved Sunndal distriktsmedisinske senter (DMS)

med fokus på flere polikliniske tilbud i regi av Helse Møre og Romsdal.

Langs Fylkesveg 62 er det 3,5 mil mellom Sunndalsøra og Eidsvåg og 5 mil fra Eidsvåg til

Molde, hvor det er flyplass, sykehus og fylkesadministrasjon. Vegen er trygg og har god

standard, med unntak av strekningene ved Meisalstranda og i Tjellekleiva som må utbedres.

Utbedringen vil redusere kjøretida fra Sunndal til Molde med ca. 10minutter.

Det skal jobbes med å utvikle kollektivtilbudet i vår del av fylket.

7. Forvaltning av fjellområder og utmark

Dagens ordning med to selvstendige fjellstyrer videreføres inntil videre. Fjellstyrene skal

samarbeide bl.a. om administrative funksjoner. Det skal arbeides for at Sunndal og Nesset

fjellstyrer blir ett fjellstyre.

8. Politisk og administrativ organisering

Den nye kommunen skal styres etter formannskapsmodellen med likeverdige hovedutvalg.

Kommunestyret skal ha 37 medlemmer.

Fellesnemnda utarbeider forslag til politisk og administrativ organisering i  den nye

kommunen.

Kommunen skal være språknøytral.
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9. Kommuneøkonomi

Økonomisk mål for den nye kommunen skal være et netto driftsresultat på  2  %.

Utgifter til renter og avdrag på lån skal ikke overskride  3  %  av brutto driftsinntekter.

Prinsippet om eiendomsskatt på boliger, hytter, næringer, verker og bruk videreføres.

Skattesatser og bunnfradrag avklares av fellesnemnda.

Det opprettes et eget næringsfond basert på kommunenes årlige konsesjonsavgifter.

For 2016 utgjør dette ca. 11 millioner kroner, hvorav  8  millioner kroner fra Nesset og 3

millioner kroner fra Sunndal.

Mardølafondet kan disponeres i alle deler av den nye kommunen, men fortrinnsvis i de

berørte bygder iht. gjeldende vedtekter. Miljøfondet og Utviklingsfondet beholdes  av

bygdene i  indre deler  av Nesset iht. gjeldende vedtekter.

Den  nye  kommunen vil få tilført årlig overskytende konsesjonskraft fra Nesset på ca. 40

GWh. Sammenslåing vil gi årlige merinntekter til den nye kommunen på mellom 2,5 og 5

millioner kroner, avhengig av markedspris.

Sunndal og Nesset er begge kraftkommuner. Dette, sammen med eiendomsskatt, gjør at

begge kommuner har høyere inntekter enn landsgjennomsnittet.

En ny og større kommune gjør det mulig âhente ut effektiviseringsgevinster både innen

administrasjon og tjenesteyting. Disse midlene skal komme kommunens innbyggere til gode.

Den nye kommunen vil motta et engangstilskudd og reformstøtte på  25  millioner kroner.

I  tillegg vil den nye kommunen få beholde deler av dagens rammetilskudd fra staten i 20 år

framover. Dette utgjør 16,8 millioner kroner pr. år, totalt  291  million kroner over  20  år.

Dette er garanterte statlige tilskudd de kommende  20  år, den gjelder alle kommuner som

slår seg sammen, og den gjelder uavhengig av de endringer i inntektssystemet for

kommunene som nå er på høring og som skal behandles i Stortinget juni  2016.

Dersom Sunndal og Nesset ikke slår seg sammen og forannevnte forslag til  endringer i

inntektssystemet for kommunene blir vedtatt av Stortinget, vil begge kommunene få

redusert sine rammetilskudd fra staten.

10.  Kraftselskap

Sunndal Energi  KF  er et kommunalt foretak og Nesset Kraft AS er et 100  %  kommunalt eid

aksjeselskap. Framtidig organisering av kraftselskapene skal utredes av fellesnemda. Det skal

vurderes  om  selskapene skal slås sammen. Fremtidig organisering må også ses i lys av

eventuelle endringer i energilovgivningen.
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11. Kommunale tjenester og fagmiljøer

En  ny og større kommune innebærer at kompetanse samles  i  større fagmiljøer. Dette

kommer innbyggerne til gode i form av økt kvalitet og større mulighet for å gi et mer

tilpasset tjenestetilbud der det er behov for det.

For de ansatte vil større fagmiljø bety et større kollegialt fellesskap, større mulighet for økt

stillingsstørrelse, læring og kompetanseutvikling samt bedre mulighet til âdrive

utviklingsarbeid. Dette vil også styrke den nye kommunens attraktivitet som arbeidsgiver.

Kommunestyret i den nye kommunen skal gjennomgå hele tjenestetilbudet med fokus på

kvalitet, effektivitet og gode fagmiljø. Lokalisering av tjenestetilbudene ved kommune-

sammenslåingen videreføres uten store endringer i 1. kommunestyreperiode i den nye

kommunen.

Lokalisering av administrative funksjoner utredes nærmere av fellesnemda i  naert  samarbeid

med de  ansattes organisasjoner.

Det legges vekt på å samle fagmiljøer der det er hensiktsmessig. Fagmiljø som ikke er

stedbundet, lokaliseres i rådhuset på Sunndalsøra og i kommunehuset i Eidsvåg.

Fordeling av ikke stedbundne tjenester gjøres etter følgende prinsipper:

- Tilstrebe en balansert fordeling av arbeidsplasser i kommunen

- Optimal utnyttelse av eksisterende bygg

- Samle tjenester og fagmiljøer som gir synergieffekter

- Ta hensyn til kompetansebehov og rekruttering

- Ta hensyn til tjenesteutførelse

Det etableres felles legevaktordning i den nye kommunen. Dersom det blir etablert legevakt

ved det nye sykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, åpnes det for at deler av

kommunen kan betjenes av denne.

Det er en målsetting at ambulansetjenesten opprettholdes minst på dagens nivå.

12. Arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsgiverpolitikken i den nye kommunen vil bygge på Hovedavtalens mål om samarbeid,

medbestemmelse og medinnflytelse. Kommunen skal være en lærlingevennlig organisasjon.

Ingen vil bli sagt opp som en konsekvens av etableringen av en ny kommune.

lnnplassering av arbeidstakere forutsettes å skje med utgangspunkt i den nye  kommunens

behov samt  å tilstrebe en tilpasning til den enkelte medarbeiders ønsker/ forutsetninger.

Fortrinnsrett vil bli ivaretatt etter reglene i arbeidsmiljøloven og rutiner for virksomhets-

overdragelse.

Tillitsvalgte ide to kommunene gis en aktiv rolle i sammenslåingsprosessen.



13. Regionstilknytning og interkommunale samarbeid

Den nye kommunen skal være medlem både i Romsdal regionråd og Nordmøre regionråd.

Fellesnemda skal foreta en gjennomgang av interkommunale samarbeid som Sunndal

kommune og Nesset kommune deltar i. Alle avtalene skal gjennomgås og revideres eller

avvikles.

14. Grensejustering

Det er åpent for grensejusteringer dersom slike ønsker kommer fram.

Eventuelle ønsker om utskillelse fra deler av den nye kommunen vil bli respektert og

behandlet etter gjeldende demokratiske prinsipper og regelverk.

Det sammen gjelder eventuelle ønsker fra nabokommuner om  å  bli en del av den nye

kommunen.
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Salg av kommunal eiendom, Eikesdal skole til Eikesdal bygdalag 
 

 
Rådmannens innstilling 

Rådmannen innleder forhandling med Eikesdal bygdalag om overtakelse av Eikesdal skole, 
eiendom GID 079/051 samt inngåelse av leieavtale om opprettholdelse av lokaler til 
undervisning dersom veien til Eresfjord skulle bli stengt. Avtalen begrenses til å gjelde den tid 
bygda har fastboende elever i grunnskolealder. For Eikesdal bygdalag vil kjøpesummen være kr 
1.  

Om forhandlinger med Eikesdal bygdelag ikke fører frem etter intensjonen, legges eiendommen 
ut for salg på det åpne markedet. Utgifter til eiendomsmeglerforetak dekkes av inntekter fra 
salget. På det åpne marked vil kjøpesummen være den taksten megler kommer frem til. 
«Gamleskolen» på eiendom 079/051 som eies av Eikesdal bygdelag vil få eget eiendomsnummer, 
kostnader dekket av kommunen. Kommunen vil deretter forhandle med Eikesdal bygdelag om 
leieavtale på «Gamleskolen» til undervisningslokale ved veistenging. 

 

 

Saksopplysninger 

1.august 2013 ble Eikesdal skole lagt ned og elevene overført til Eresfjord barne- og 
ungdomsskole. Kommunen opprettholder en minimumsdrift i skolebygget for å ivareta 
kommunens behov for undervisningslokale om veien til Eresfjord skulle bli stengt. 

Siden skoledriften ble flyttet i august 2013 har kommunen hatt flere henvendelser fra beboere i 
Eikesdal om å benytte fasilitetene ved skolebygget til felles fritidsaktiviteter for innbyggerne. 
Dette gjelder bruk av både gymsal og svømmebasseng. Kommunen har måttet gitt negativ 
tilbakemelding på disse henvendelsene da kommunens ressurser er begrenset til å omfatte bygg 
med kommunal tjenesteproduksjon. Men for at bygda skal få muligheten til å benytte seg av 
fasilitetene ved Eikesdal skole, som også har samfunnshusfunksjon, innstilles det derfor nå til å 
gå i forhandling med Eikesdal bygdalag om å overta skolebygget for kjøpesum kr 1.  For å ivareta 
behov for undervisningslokale ved veistenging vil kommunen få i stand en leieavtale med 
bygdalaget for et årlig beløp. Egen døgnleiesats utløses når skolebygget tas i bruk til 
undervisning. Avtalen begrenses til å gjelde den tid bygda har fastboende elever i 
grunnskolealder. 

Om forhandling med Eikesdal bygdalag om overdragelse og leieavtale ikke lar seg gjennomføre 
innstilles det på å legge eiendommen ut for salg på det åpne markedet. Det er viktig for 
utviklingen i bygda at bygningen ikke står tom mer og at kommunen ikke sitter å «holder» på 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2016/125-1 

Saksbehandler: Malin Bruseth  



bygget når det ikke kan driftes tilgode for innbyggerne. Salgssummen for eiendommen settes av 
megler og utgifter til eiendomsmeglerforetak dekkes av inntekter fra salget. På eiendommen 
ligger også bygningen «Gamleskolen» som Eikesdal bygdalag allerede eier. Ved et åpent salg vil 
kommunen besørge arbeidet og dekke kostnadene knyttet til opprettelse av eget 
eiendomsnummer. Ved slag av Eikesdal skole vil kommunen forhandle om avtale om å leie 
«Gamleskolen» til undervisningslokale ved veistengning. 

 

Vurdering 

Som eier av et bygg er det kommunens ansvar at bygget er i forskriftsmessig stand etter de 
lovverk som foreligger uavhengig av type bruk. All aktivitet som foregår på kommunale 
eiendom er å anse som et offentlig tilbud på lik linje med folkebadet i Eidsvåg og annen 
organisert aktivitet i gymsalene i kommunen. Enhver bruk av Eikesdal skole utløser krav til 
oppfølging og kontroll fra ansvarshavende som er eier. Dersom Eikesdal bygdalag eier 
skolebygget kan de selv forvalte og følge opp bygget ihht de aktiviteter de ønsker å bedrive der. 
Det er en betydelig enklere organisering enn om kommunen som offentlig virksomhet, eier. 
Bygningens fasiliteter frigjøres for bygdas innbyggere og vil være et tiltak med betydning for 
folkehelsa.  

Eikesdal bygdalag har begrensede midler. Nøkkelen til en overtakelse her vil være om 
kommunen inngår en avtale om å leie bygget tilbake for opprettholde lokaler til undervisning om 
adkomst til og fra bygda skulle bli forhindret. Årlige driftsutgifter for kommunen er kr 65 000 
som i tillegg til ordinære driftsutgifter omfatter vaktmestertjeneste, administrasjon- og 
forvaltningsutgifter. Et bygdelag der innsatsen er basert på dugnad og frivillighet vil derav ha 
lavere driftsutgifter. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Overdragelse til bygdelaget eller salg vil gi reduksjon i driftsutgifter. 

Budsjettvedtak i kommunestyret 17.12.16 har gitt rådmannen i oppgave å gjennomgå hele 
kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å reduserer driften og få økonomiplanen i balanse. 
Om kommunene inngår avtale med Eikesdal bygdelag reduseres driftsutgiftene inntil det beløpet 
forhandlingen kommer frem til. Om eiendommen selges medfører det en årlig utgiftsreduksjon 
på kr 65 000, noe som er 1,0 % av de totalt kr 7,0 millioner kommunen må redusere.   

 

Betydning for folkehelse 

Om bygdelaget kan overta eiendommen vil dette medføre aktivitet i det tidligere skolebygget. 
Bruk av gymsal og svømmebasseng vil kunne gi helsegevinst for alle bygdas innbyggere.   
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Finansiering av prosjekt 600310 - Brann - og redningstjeneste i 
Vistdal og Eikesdal 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det bevilges kr 815 000 i 2016 til innkjøp av branntankvogn i Eikesdal. Totalramme for 

prosjektet endres fra kr 700 000 til kr 920 000. 

Bevilgningen finansieres med tilskudd fra Eikesdal bygdelag kr 220 000, momskompensasjon  

kr 163 000 og ubrukte lånemidler kr 432 000. 

 

 

Saksopplysninger 

Det ble i 2014 bevilget kr 700 000,- til utrustning av hjelpemannskap i Vistdal og Eikesdal, og 

innkjøp av brann tankvogn til Eikesdal. Fra saksfremlegg (K72/14): 

 

Ut fra de vurderinger som er gjort vil det være behov for følgende: 

-  I Vistdal vil det være behov for et hjelpemannskap på 12 personer inkl. 

utrykningsleder. Faste årlige lønnskostnader vil tilsvare ca. kr 300 000 samt kostnader 

ved utrykning. 

-  I Eikesdal vil det være behov for et hjelpemannskap på 6 personer inkl. 

utrykningsleder. Faste årlige lønnskostnader vil tilsvare ca. kr 150 000 samt kostnader 

ved utrykning. 

-  Det vil være behov for investeringer i tilknytting til materiell som vernebekledning, 

utstyr til tankvogn i Vistdal og tankvogn/brannbil til Eikesdal. En anslår foreløpig dette 

til ca. kr. 600 000 – 700 000. 

-  Det må også avsettes midler til vedlikehold av utstyr. 

 

Årlige kostnader må innarbeides i budsjett og økonomiplan. Faste årlige driftsutgifter i 

størrelsesorden kr 400 000 – 450 000 samt investeringer i størrelsesorden kr 600 000 – 

700 000. Det er et mål at arbeidet med ansettelse av hjelpemannskap og realisering av 

investeringer skjer så fort det lar seg praktisk løse. Det vil derfor være behov også for 

budsjettkorrigering i inneværende år. 
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Bekledning og utstyr til hjelpemannskapet i Eikesdal og Vistdal ble kjøpt inn i 2015, og belastet 

prosjektet i 2015. Brannvognen ble satt i bestilling i 2015, og det var under tiden trodd at 

vognen kunne leveres innen utgangen av 2015. Brannvognen kunne ikke leveres før starten av 

2016, og er nå levert til Molde.  

 

Eikesdal bygdelag har fått bekreftet støtte for innkjøp av brannvogn, totalt kr 220 000,-. 

Under bestilling av brannvogn handlet saksbehandler under den tro at sponsormidler kunne 

legges til bevilgning fra kommunestyret på kroner 700 000,-, slik at det totale budsjettet var 

kroner 920 000,-. Det ble dermed kjøpt inn en brannvogn innenfor budsjettsum på kr 920 000,-. 

 

Per 31.12.2015 var det brukt kr 104 398,95 til utrustning av hjelpemannskap i Vistdal og 

Eikesdal. Faktura fra Moi AS for brannvogn til Eikesdal er på kroner 811 250,-. Totalt brukt på 

prosjektet er kroner 915 649,-, som ville vært innenfor totalbudsjettet dersom sponsormidler 

kunne legges til bevilgning fra kommunestyret (kr 700 000 + kr 220 000). Det er nødvendig å 

øke total ramme i prosjektet til kr 920 000, hvor kr 220 000,- er sponsormidler innhentet fra 

Eikesdal bygdelag og kr 700 000 dekkes inn ved låneopptak. 

 

Per 31.12.2015 står det igjen kr 37,49 mill av ubrukte lånemidler. Ved behandling av 

årsbudsjett 2016 og kommunestyrets møter i januar og februar er det vedtatt brukt kr 24,97 mill 

av disse. Per 1.3.2015 står det igjen kr 12,52 mill av ubrukte lånemidler. 

 

Vurdering 

Prosjektet skulle sluttføres i 2015, men har gått over i 2016 grunnet levering av brann tankvogn 

til Eikesdalen.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Økt låneopptak og økte finanskostnader i driftsbudsjett. 

 

Betydning for folkehelse 

Opprettelse av hjelpestyrke i Eikesdal og Vistdal, og innkjøp av brannvogn i Eikesdal er med å 

bedre brann og redningsberedskapen i Eikesdal og Vistdal. 
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Finansiering av prosjekt 600288 - Alstadplassen 

Vedlegg 

1 Illustrasjonsplan Alstadplassen 

  

 
 

Rådmannens innstilling 

Utbedring av Alstadplassen i Eidsvåg sentrum uføres i henhold til tiltaksliste og prioritering i 

2016. Bevilgning for 2016 økes med kr 770 000, fra kr 1 800 000 til kr 2 570 000.  

Totalramme for prosjektet Eidsvåg sentrum på kr 3 000 000 endres ikke. 

Ekstra bevilgning finansieres med økt momskompensasjon kr 140 000 og ubrukte lånemidler  

kr 630 000. 

 

 

Saksopplysninger 

Illustrasjonsplan for utbedring av Alstadplassen i Eidsvåg sentrum ble utført av Plankontoret i 

19.01.2015. Nesset formannskap vedtok den 07.05.2015 at sentrumsgruppa har ansvaret for at 

planen blir gjennomført. Sentrumsgruppa hadde befaring av Alstadplassen datert 26.08.2015, 

og administrasjonen fikk i oppdrag å sette opp kostnadsoverslag og innhente priser for oppstart 

av renovering av Alstadplassen. Det ble samtidig vedtatt at plankontoret AS skulle få oppdrag å 

beskrive konkurransegrunnlaget og mengdebeskrivelse for utbedring av Alstadplassen. 

Opparbeidelse av Alstadplassen i Eidsvåg sentrum ble vedtatt i k-sak 156/15, og 

konkurransegrunnlaget og mengdebeskrivelse ble kunngjort på Doffin i Januar 2016. Nesset 

Bygg AS ble valgt som entreprenør for opparbeidelse av Alstadplassen.  

 

Arealet er på 5440 m2, og arbeidet består av: 

 Fjerning av eksisterende asfalt.  

 Reparasjon av en eksisterende natursteinmur  

 Flytting av én kum og ett sandfang  

 Legging av kabler for belysning  

 Kum for strømuttak  

Arkiv:  
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 Setting av kantstein  

 Tilføring av jord for plen  

 Tilføring av jord for beplantning  

 Tilsåing av plen Planting av trær  

 Asfaltering  

 Oppmerking av parkeringsplasser  

 

Alstadplassen har få avgrensninger mellom kjøreareal og gå areal. Det er en stor asfaltert flate 

hvor man parkerer der man vil, og det er dårlig veiledning og skilting på plassen. Bilene kan 

kjøre inn fra alle mulige vinkler og samtidig parkere helt inn til inngangspartiet til europris. 

Derfor er rehabilitering av området nødvendig for å få et romlig struktur og bedre trafikksikring 

for harde og myke trafikanter. 

 

Vedtatt bevilgning i 2016 for opparbeidelse av Alstadplassen er kr 1 800 000,- inklusiv mva. 

Etter kunngjøring på Doffin var det økonomisk mest fordelaktig tilbud for opparbeidelse av 

Alstadplassen kr 2 170 000,- inklusiv mva. I tillegg kommer konsulenttjenester for utarbeidelse 

av prosjektering, plan og konkurransegrunnlag, samt endringsmeldinger som er 

kostnadsberegnet til kr 400 000,- inklusiv mva. Total kostnad for prosjekt i 2016 er beregnet til 

kr. 2 570 000 inklusiv mva. For å kunne gjennomføre prosjektet etter planen med oppstart vår 

2016 og ferdigstilling før sommeren 2016, er det nødvendig å øke bevilgning for 2016 med kr 

770 000, fra kr 1 800 000 til kr 2 570 000.  

 

Per 31.12.2015 står det igjen kr 37,49 mill av ubrukte lånemidler. Ved behandling av 

årsbudsjett 2016 og kommunestyrets møter i januar og februar er det vedtatt brukt kr 24,97 mill 

av disse. Per 1.3.2015 står det igjen kr 12,52 mill av ubrukte lånemidler. 

 

 

Vurdering 

Rehabilitering av Alstadplassen med romlig struktur har stor betydning for folk som bor og 

ferdes i Eidsvåg sentrum. Dagens situasjon er ikke i henhold til reguleringsplan. Tiltaket vil 

sikre trafikk og gi en ryddig parkeringsplass i Eidsvåg sentrum. Alstadplassen kan etter tiltaket 

fortsatt benyttes til ulike arrangementer, som markedsplass, Eidsvågdagene og som 

oppholdsområde. Disse arrangementene krever at plassen får romlig og ryddig struktur.  

 

Prosjektet slik det er beskrevet i konkurransegrunnlaget som ble lagt ut på Doffin er i tråd med 

vedtak i sentrumsgruppen. Det er vanskelig å treffe på estimering av den totale kostnaden for et 

prosjekt før det har vært ute på Doffin, og man har fått inn priser fra entreprenører. Økt 

bevilgning er avgjørende for om prosjektet kan startes våren 2016 og ferdigstilles innen 

sommeren 2016.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Økt låneopptak gir økt finanskostnader i driftsbudsjett. 

 

Betydning for folkehelse 

Tiltaket på Alstadplassen vil gi området i sentrum av Eidsvåg en romlig struktur, og bedre 

trafikksikring for harde og myke trafikanter. 
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Finansiering av prosjekt 600257 - Strandpromenaden i Eidsvåg 
sentrum 

 
 

Rådmannens innstilling 

Prosjektet Strandpromenaden i Eidsvåg gis en bevilgning på kr 1 125 000 i 2016. Totalrammen økes 
fra kr 1 300 000 til kr 2 300 000. Bevilgningen finansieres med momskompensasjon kr 225 000 og 
ubrukte lånemidler kr 900 000. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Prosjektet startet i 2012 og var ventet å gå over en kortere tidsperiode. Prosjektet har hatt flere 

perioder uten aktivitet, grunnet at entreprenør (Svensli & Sønner AS) som fikk anbudet på 

jobben fikk økonomiske problemer i 2013/2014 og siden ble kjøpt opp av LA Nordhaug AS. 

Det har også vært flere skifter av prosjektledere i Nesset kommune, noe som også har bidratt til 

forsinkelser. Prosjektet startet opp igjen våren 2015, og ble sluttført høsten 2015. Det var 

Svensli & Sønner AS som sto for sluttføring av strandpromenaden, med LA Nordhaug AS som 

ny eier.  

 

Under behandling av sluttfaktura fra Svensli & Sønner kom det til uenighet mellom Nesset 

kommune og Svensli & Sønner AS om tidligere utført og fakturert arbeid. Det har siden vært 

flere forhandlingsmøter, hvor det er prøvd kommet til en enighet om sluttfaktura. Det har i 

denne sammenhengen blitt utført oppmåling av utførte mengder og tatt utgangspunkt i priser 

gitt i opprinnelig tilbud fra Svensli & Sønner AS. 

 

Total ramme for prosjektet er kr 1 300 000,-. Det er brukt kr 1 175 159,- per 31.12.2015.  

Sluttfaktura fra Svensli & Sønner AS er på kr 2 125 963,-. inkl. mva. Det er tillegg belastet 

prosjektledelse på prosjektet. Prosjektet Strandpromenaden i Eidsvåg trenger en bevilgning på kr 

1 125 000 i 2016, hvor den totale rammen økes fra kr 1 300 000,- til kroner 2 300 000,- inkl. mva. 
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Per 31.12.2015 står det igjen kr 37,49 mill av ubrukte lånemidler. Ved behandling av 

årsbudsjett 2016 og kommunestyrets møter i januar og februar er det vedtatt brukt kr 24,97 mill 

av disse. Per 1.3.2015 står det igjen kr 12,52 mill av ubrukte lånemidler. 

 

 

Vurdering 

Prosjektet var ment å gå over kort tid, men dro ut i tid på grunn av økonomiske problemer hos 

entreprenør og skifte av prosjektledere hos Nesset kommune. Til tross for grundig 

gjennomgang av prosjektet før ny oppstart og sluttføring i 2015, kom det frem uklarheter og 

uenighet mellom kommunen og entreprenør ved sluttoppgjør for prosjektet. Spesielt kostnad for 

plastring og EL arbeid har gitt økte kostnader. Prosjektet skulle sluttføres i 2015, men har gått 

over i 2016 grunnet uenighet om sluttoppgjør til Svensli & Sønner AS. Nesset kommune må 

bære skyld for at prosjektet har tatt tid og gått over rammene, men del av skylden må også 

tilfalle entreprenør. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Økt låneopptak gir økte finansutgifter i driftsbudsjett 

 

Betydning for folkehelse 

Strandpromenaden i Eidsvåg er mye brukt av turgåere. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 19/16 03.03.2016 
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Bygging av flerbrukshall i Nesset - behov for tilleggsbevilgning 

Vedlegg 

1 Vedlegg: Ref. vedtak foregående saker - Flerbrukshall i Nesset 

 
 

Rådmannens innstilling 

Prosjekt flerbrukshall i Nesset er i investeringsregnskapet organisert i to prosjekt. Ett for 
byggingen, altså Flerbrukshall, bygging og det andre for oppfølging og uforutsett, altså Flerbrukshall, 
prosjektledelse, admin., uforutsette kost., mv.  

 

Prosjekt Flerbrukshall, prosjektledelse, admin., uforutsette kost., mv. gis tilleggsbevilgning kr 5 330 000. 

Bevilgningen finansieres med låneopptak. 

 

Prosjekt flerbrukshall i Nesset sin samlede totalramme oppdateres til kr 52 420 000.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 03.03.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 03.03.2016 

Prosjekt flerbrukshall i Nesset er i investeringsregnskapet organisert i to prosjekt. Ett for 
byggingen, altså Flerbrukshall, bygging og det andre for oppfølging og uforutsett, altså Flerbrukshall, 
prosjektledelse, admin., uforutsette kost., mv.  

 

Prosjekt Flerbrukshall, prosjektledelse, admin., uforutsette kost., mv. gis tilleggsbevilgning kr 5 330 000. 

Bevilgningen finansieres med låneopptak. 

 

Prosjekt flerbrukshall i Nesset sin samlede totalramme oppdateres til kr 52 420 000.  

 

 

Saksopplysninger 

1. Innledning 

Arkiv: D11 
 

Arkivsaksnr: 2016/49-16 
 

Saksbehandler:  Malin Bruseth 



Nesset kommune skrev i høst kontrakt med Lønnheim entreprenør as for bygging av flerbrukshall 
i Nesset. Lønnheim entreprenør håndterer prosjektering og utførende byggearbeid i prosjektet. 

 

Tabell 1: Kontraktens omfang 

Kontraktssum inkl mva. Entrepriseform Byggetid 

Kr                               44 000 000  Totalentreprise 11 mnd fra igangsettingstillatelse 

 

Aktuell sak bygger på overnevnte opplysninger og vedtak i følgende foregående saker: 

 K-sak 51/10 datert 20.05.2010 – Flerbrukshall i Nesset, hallgruppas utredning. 

 K-sak 154/11 datert 08.12.2011 – Flerbrukshall i Nesset, ny ramme og finansiering. 

Vedlegg gjengir vedtak i sakene. 

K-sak 51/10, vedtakets pkt. 5 fordret egen sak om driftsmodell for flerbrukshallen, derav K-sak 
30/15 – Driftsmodell Nessethallen. I tillegg er det fremlagt sak om valg av nye medlemmer i 
byggekomiteen etter kommunevalget høsten 2015; K-sak 138/15 datert 19.11.2015 – Valg av 
byggekomite, Nessethallen, flerbrukshall.  Også vedtak i disse sakene er gjengitt i vedlegget. 

  

2. Behov for tilleggsbevilgning 

Flerbrukshallen er således innarbeidet i økonomiplan 2016-2019. I K-sak 156/15 datert 17.12.2015, 
om økonomiplanen lå det i rådmannens forslag to investeringsprosjekter tilhørende 
flerbrukshallen der ett prosjekt tilsvarte prosjektets totalentreprisekostnad, byggingen, mens det 
andre prosjektet skulle håndtere kostnader med prosjektledelse, administrasjon og ev uforutsette 
utgifter.  Se vedlegg for gjengivelse av informasjon gitt i økonomiplanen 2016-2019. I vedtak gjort i 
K-sak 156/15 reduserte derimot kommunestyret rådmannens forslag til bevilgning prosjektledelse, 
admin., uforutsette kostnader, mv. ned til 1/10 av den kalkulerte kostnaden. Tabell 2 gjengir 
økonomiplanens forslag og vedtatt økonomiplan. 

 

Tabell 2: Økonomiplan 2016-2019, forslag og vedtak 

Prosjekt 

Økonomiplanens forslag Vedtatt 

2016 2017 2016 2017 

Flerbrukshall; bygging 

 
30 000 14 000 30 000 14 000 

Flerbrukshall; prosjektledelse, admin., 
uforutsette kostnader, mv.   

5 000  500  

 

I økonomiplanarbeidet ble det forsøkt og belyse de kostnadene som ligger til et byggeprosjekt 
utover selve kontraktssummen da man som byggherre og tiltakshaver har en rekke 
tilleggsforpliktelser der de fleste er hjemlet i lover og forskrifter. Da økonomiplanarbeidet pågikk 
ble det altså kalkulert en kostnad kr 5 000 000 for tilleggskostnadene. I dag har vi nærmer 
kjennskap til hvilke kostnader prosjektet flerbrukshall i Nesset vil beskjeftige byggherren med. 
Disse kostnadene inndeles her i to kategorier; hovedregel, som ved alle totalentrepriseprosjekt og 
spesielle, som er kostnader som av ulike årsaker tilkommer dette byggeprosjektet. 

 

Tabell 3: Kostnader totalentrepriseprosjekt, hovedregel, beregnet ut ifra byggetid. 

Beskrivelse Kostnad inkl mva. 

Administrasjonskostnad/prosjektledelse (byggherreforskriften) Kr                           800 000 

Ledelse byggekomite, byggekomitemøter - politisk  Kr                           100 000 

Reserver og marginer (ca. 7%, norsk standard) Kr                        3 100 000    

Uavhengig kontroll (byggesaksforskriften) Kr                           300 000 

Byggesaksgebyr og andre myndighetspålagte gebyrer Kr                             60 000 

HMS, annet Kr                           150 000 



Sum kostnad inkl mva. Kr                        4 510 000 

 

Tabell 4: Kostnader totalentrepriseprosjekt, spesiell for dette prosjektet som pr d.d. er avdekt 

Beskrivelse Kostnad inkl mva. 

Etablering av parkering for ansatte ved ungdomstrinnet i byggetiden Kr                           120 000 

Flytting av trafostasjon, kostnad basert på valgt løsning, usikker Kr                           500 000 

Brannprosjektering, avvik branntilsyn for eks. bygningsmasse Kr                           100 000 

Krevende grunnforhold, sendt krav fra Lønnheim, usikker  Kr                           100 000 

HMS-tiltak grunnet skole, barnehage og idrettsanlegg Kr                           100 000 

Bygningsarbeid gymsal mht. sammenføyning flerbrukshall  Kr                           100 000 

Nødvendige bygningstilpasninger og arrondering terreng som ikke 
omfattes av kontrakt 

Kr                           300 000 

Sum kostnad inkl mva. Kr                        1 320 000 

 

Tabell 3 og 4 viser kostnader utover selve kontraktssummen som må legges til prosjekt 
flerbrukshall – prosjektledelse, admin., uforutsette utgifter, mv. Tilleggsbevilgning utover de kr 
500 000 som er gitt i dag er avgjørende for å i heletatt kunne starte prosjektet.  

 

3. Ny samlet totalramme flerbrukshall i Nesset 

Avregning av regnskap 2015 viser at midler som pr 31.12.15 er brukt på prosjektet flerbrukshall 
tidligere år er kr 2 583 317. Dette er kostnader brukt fra prosjektet startet i 2010-2011 og er benyttet 
til bl.a. kostnad utredning hallgruppe, arkitekt skisseprosjekt, prosjektledelse og administrasjon, 
byggekomitearbeid, grunnundersøkelser, etc. 

Summert midler brukt tidligere år, kontraktsum totalentreprenør (Prosjekt flerbrukshall - 
bygging), samt kostnader totalentrepriseprosjekt hovedregel og spesiell (Prosjekt flerbrukshall – 
prosjektledelse, admin., uforutsette kostnader, mv) gir prosjektets totalramme. 

  

Tabell 5: Ny samlet totalramme for prosjekt flerbrukshall i Nesset. 

Beskrivelse Kostnad inkl mva. 

Midler brukt tidligere år Kr                                2 583 317 

Kostnad kontraktsum – Prosjekt Flerbrukshall, bygging Kr                              44 000 000 

Tabell 3, hovedregel – Prosjekt Flerbrukshall, prosjektledelse, 
admin., uforutsette kostnader, mv. 

Kr                                4 510 000 

Tabell 4, spesiell – Prosjekt Flerbrukshall, prosjektledelse, admin., 
uforutsette kostnader, mv. 

Kr                                1 320 000 

Sum  Kr                              52 413 317 

Ny samlet totalramme prosjekt flerbrukshall avrundes til Kr                              52 420 000 

 

Oppsummert gir dette følgende tall. 

1. Det gis tilleggsbevilgning kr 5 330 000 for prosjekt flerbrukshall - prosjektledelse, 
admin., uforutsette kostnader, mv.   
(Tabell 3 + tabell 4 - nåværende bevilgning gir sum tilleggsbevilgning.) 

2. Samlet totalramme for prosjekt flerbrukshall i Nesset oppdateres til kr 52 420 000. 

 

Fylkeskommunen har gitt et samlet tilsagn på spillemidler til dette prosjektet kr 8,9 mill. som 
overføres til kommunen når prosjektet er ferdig og godkjent utført etter de gjeldende føringer for 
spillemidler.  

 

Det understrekes at denne saken ikke omfatter kostnader ved innkjøp av inventar og utstyr, 
herunder drift, i flerbrukshallen. Det vil bli fremmet egen sak om innkjøp av dette når arbeidet 



med kartlegging og planlegging er gjennomført. Det er avsatt noen midler på fond til dette 
formålet, p.t. kr 875 000. Pengene ble avsatt fra salget av Nessetradioen/Schnitlertun. 

 

Vurdering 

Det er helt avgjørende at tilleggsbevilgningen blir gitt. Prosjektet kan ikke påbegynnes med mindre 
pengene blir gjort tilgjengelig, ei heller realiseres og sluttføres.  

 

Under følger en kort vurdering om hvorfor påløpte spesielle kostnader i tabell 4 har tilkommet. 

Tabell 6: Vurdering av tabell 4`s «Spesielle kostnader for dette prosjektet».  

 

Beskrivelse Vurdering 

Etablering av parkering for ansatte 
ved ungdomstrinnet i byggetiden 

Riggområdet rundt tomten opptar eksisterende 
parkeringsareal. Det må etableres ny midlertidig 
parkering. Dette kan gjøres på område Veltan. 

Flytting av trafostasjon, kostnad 
basert på valgt løsning, usikker 

Arbeidet er holdt utenfor kontrakten. Eksisterende 
trafostasjon ligger i konflikt med ny bygning. 
Prosjektering pågår. 

Brannprosjektering, avvik 
branntilsyn for eksisterende 
bygningsmasse (skole/gymsal) 

Avvik på eksisterende bygningsmasse grunnet 
manglende dokumentasjon. Brannprosjektering hall må 
videreføres til også å gjelde eksisterende bygningsmasse 
for å dekke avvik.  

Krevende grunnforhold, mottatt 
krav fra Lønnheim, usikker  

Endringsmelding fra entreprenør som krever geoteknisk 
prosjektering dekket av byggherre. Foreløpig avvist.  

HMS-tiltak grunnet skole, barnehage 
og idrettsanlegg 

Behov for ytterligere sikring av områder utenom 
byggetomt. Sikre ferdsel i veibane, ekstra inspeksjon, etc. 

Bygningsarbeid i gymsal mht. 
sammenføyning til flerbrukshall  

Prosjekt flerbrukshall omfatter ikke arbeid innenfor 
gymsal. Gjennom gymsal vil det være adkomst og 
nødutgang. Tilpasninger er nødvendige her. 

Nødvendige bygningstilpasninger 
og arrondering terreng som ikke 
omfattes av kontrakt 

Driftsmessig hensyn som ikke er ivaretatt, eksempelvis 
forsvarlig adkomst tak. Uteområdet, noe reasfaltering 
etter bygging. Etc. 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Økt behov for finansiering med lån vil gi en økt finanskostnad på ca. kr 215 000 årlig per i dag 
(beregnet etter 2% rentekostnad og 50 års avskrivning). De økte kostnadene i prosjektet vil gi 
behov for økt låneopptak om ikke umiddelbart.  

 

 

Betydning for folkehelse 

Det vil være av stor betydning for kommunens innbyggerne og kommunen for øvrig at 
flerbrukshallen blir realisert. Flerbrukshallen vil trolig generer både økt aktivitet og nye former for 
aktivitet.   



         Arkivsaksnr: 2016/49-16 

Vedlegg til sak: 

Bygging av flerbrukshall i Nesset – behov for tilleggsbevilgning 

Vedtak K-sak 51/10, datert 20.05.2010 – Flerbrukshall i Nesset, hallgruppas utredning 
1. Tomt vest for ungdomsskolen velges som plassering for flerbrukshall. Det er kommunen som 

eier dette arealet. 
2. Hallgruppa får i oppdrag å jobbe videre med planene, slik at søknad om spillemidler kan 

sendes inn til fylket innen fristen, 15.januar2011. 
3. Flerbrukshallen lyses ut som en totalentreprise. 
4. Beregninger viser en total kostnadsramme på 30 millioner kroner. Det legges fram en egen sak 

til kommunestyret når anbud er innhentet. Endelig finansieringsramme godkjennes da. 
5. Det fremmes en egen sak om driftsmodell, og det må finnes dekning for driftskostnadene før 

investeringsprosjektet endelig godkjennes. 
 
Vedtak K-sak 154/11 datert 08.12.2011 – Flerbrukshall i Nesset, ny ramme og finansiering 

1. Det vedtas en total prosjektramme på kr 43,8 mill for bygging av flerbrukshall i Nesset 
kommune. Prosjektet finansieres på følgende måte: 

Finansiering bygging av hall  Beløp 

Prosjektkostnad 43,8 mill kr 

Spillemidler hall   7,0 mill kr 

Spillemidler sosialt rom større enn 100m2   0,4 mill kr 

Spillemidler styrketreningsrom større enn 
150m2 

  0,7 mill kr 

Mva refusjon, investeringstilskudd  8,46 mill kr* 

Finansieringsbehov 27,24 mill kr 
* Full overføring av mva forutsetter at driftsregnskapet for 2012 ikke viser merforbruk. 

 
2. Kommunens finansieringsbehov dekkes gjennom at ansvarlig lån på 36,7 mill kr i Nesset 

Kraft as innfris i sin helhet. Beløpet utover 27,24 mill kr avsettes i investeringsfond. 
3. Kommunens tapte finansinntekter på ansvarlig lån dekkes inn ved utbetaling av 

ekstraordinært utbytte på ca 1,6 mill kr hvert år i tillegg til ordinært utbytte. Det skrives en 
intensjonsavtale med Nesset Kraft AS om dette før avtale med entreprenør underskrives. 
Formelt må utbetaling av ekstraordinært utbytte vedtas på generalforsamlingen. 

4. Driftskostnadene til hall dekkes inn gjennom at kommunen ikke øker sitt låneopptak i 2012 til 
ordinære investeringer (unntatt er selvkostprosjekter). Foreløpige beregninger viser at et 
beløp på ca kr 500 000 avsettes til drift av flerbrukshall. Dette inkluderer også 20 % stilling 
som daglig leder, som legges til kulturområdet. 

5. Det forutsettes at reguleringsplana for Holtanområdet er godkjent før byggearbeidene kan 
starte opp, jfr innsigelse fra NVE. 

6. Det nedsettes en byggekomite bestående av følgende 3 medlemmer: 
Magne Bugge, leder 
Arild Svensli 
Kari Petrine Fitje Øverås 

Byggekomitèen må innen 20.12. 2011 gjennomføre nødvendige møter slik at 
intensjonsavtale med entreprenør kan inngås. Endelig kontrakt skal være signert innen 
15.02.2012 og hallen forutsettes ferdigstilt innen utgangen av 2012. 

7. Prosjektet «Bygging av flerbrukshall» i Nesset innarbeides på bakgrunn av ovennevnte 
punkter i økonomiplana for 2012-2015. 

 

Vedtak i K-sak 30/15, datert 26.03.2015 – Driftsmodell Nessethallen 



1. Det blir oppnemnt ei styringsgruppe for drift av Nessethallen på tre personar. Gruppa kan 
bestå av administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og 
Eidsvåg barne- og ungdomsskole. 

2. Drift og reinhald skal utførast av kommunalt tilsette i vanleg arbeidstid. Frivillige som brukar 
hallen på ettermiddag og kveld er ansvarleg for å rydde etter seg. 

3. Finansiering av kommunens driftsutgifter må innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
4. Driftsmodell skal evaluerast etter eit års drift. 

 
Vedtak i utvalgssak 33/15 Utvalg for teknisk, næring og miljø, datert 03.12.2015 
Følgende medlemmer er valgt til byggekomité for Nessethallen, flerbrukshall: 
 
1.Arild Svensli, leder teknisk, næring og miljø 
2.Anders Torvik 
3.Eva Solstad Alme, leder oppvekt og kultur 
 
Varamedlem Ole Marvin Aarstad 
 
Beskrivelse gitt i økonomiplan 2016-2019. 

Flerbrukshall, bygging  
Grunnforholdene i Holtanområdet er kartlagt og NVE har med det frafalt sine innsigelser i 
forhold til reguleringsplanen. Endelig reguleringsplan for Holtan er politisk behandlet og 
godkjent. Arbeid med sikring av området vil først komme i gang vinter/ vår 2016. Det er 
inngått kontrakt med entreprenør og oppstart av arbeidet med bygging av flerbrukshall vil 
kunne starte vinteren 2016 parallelt med sikringsarbeidet. For 2016 settes derfor av kr 30 
mill, mens resterende prosjektmidler på kr 14 mill settes av i 2017. Det er for tidlig å si noe 
mer konkret om totalrammen for prosjektet på kr 45,325 mill vil holde. Ifølge brev av 10.6.15 
fra fylkeskommunen er det gitt tilsagn om midler til idrettsanlegg på kr 2,5 mill i 2015, og at 
kommunen kan søke om kr 5,8 mill i 2016, til sammen kr 8,3 mill på prosjektet. 
 
Flerbrukshall, prosjektledelse, administrasjon og ev uforutsette utgifter 
Ved gjennomføring av et så stort prosjekt som bygging av flerbrukshall ser en det som 
nødvendig å engasjere en egen representant til å representerer kommunen i dette arbeidet. 
Kommunen har selv ikke denne kompetansen. I prosjektet som omfatter bygging er det ikke 
tillagt kommunens administrative kostnader eller uforutsigbare kostnader som kan påløpe. 
Totalramme 5 000 000 
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