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Til kommuneledelse i Fræna, Eide, Molde og Nesset kommune 
 
 
 
Øke bruken av kjernejournal ved Molde interkommunale legevakt 
 
 
Innføring av kjernejournal og måltall for bruk 
Fra 1. mars 2017 er kjernejournal innført nasjonalt. Alle landets innbyggere har nå kjernejournal, 
og fastlegekontor, legevakter og sykehus har tilgang til løsningen. Det betyr at informasjonen i 
kjernejournal kan deles på tvers av helsevesenet. I kjernejournal finner helsepersonell viktig 
informasjon som kan bidra til å redde pasientens liv. Det gjøres ukentlig over 6000 oppslag totalt i 
kjernejournal.  
Vi har i forbindelse med at løsningen er nasjonalt innført gjort en gjennomgang av bruken på 
samtlige legevakter som er i gang med kjernejournal.  
 
Direktoratet for e-helse har fastsatt måltall for oppslag i kjernejournal på legevakter (se vedlegg). 
Måltallene indikerer en minimums bruk av kjernejournal, og er basert på at oppslag i kjernejournal 
gjøres i 5 % av pasientkonsultasjonene.  
 
Noen legevakter utmerker seg når det gjelder bruk av kjernejournal. En av disse startet å bruke 
kjernejournal i oktober 2016 og er allerede godt over måltall for ukentlige oppslag. De slår opp i 
kjernejournal i mer enn 5 % av pasientkonsultasjonene.  
 
Bruk av kjernejournal i Molde kommune 
På Molde interkommunale legevakt er det fra 2016 til februar 2017 gjort totalt 151 oppslag i 
kjernejournal. I henhold til våre måltall og kategorisering av legevaktens størrelse bør Molde 
interkommunale legevakt i snitt gjøre 23 oppslag per uke.  
 
 
Tiltak og oppfølging  
Noen tiltak går igjen i de virksomheter som utmerker seg ved bruk av kjernejournal:  

- Prosjektet prioriteres av ledelse og de med ansvar for IKT 
- Bruk av kjernejournal er fastsatt i prosedyre i virksomheten 
- Tydelig ansvarsfordeling for oppfølging og bruk av kjernejournal i virksomheten 
- Rutiner for informasjon og opplæring i kjernejournal for nyansatte og turnusleger 

 
Direktoratet ønsker en tilbakemelding på hvilke tiltak Molde kommune evt. tenker å gjøre for å 
øke bruken av kjernejournal. Dersom dere trenger mer informasjon om kjernejournal, har behov 
for ytterligere opplæring eller det er annet vi kan bistå med, gjør vi gjerne det.  
 



 
 

Vi ser frem til et videre godt samarbeid om innføring av nasjonale e-helseløsninger. 
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Vedlegg  
 
 
Måltall for bruk av kjernejournal ved legevakt. Måltallene er basert på at det skal gjøres oppslag på 
5 % av pasientkonsultasjonene.  
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Emne: Bruk av kjernejournal på Molde interkommunale legevakt
Vedlegg: Bruk av kjernejournal på Molde interkommunale legevakt.docx
 
Vedlagt informasjon vedrørende bruk av kjernejournal er tiltenkt ledelse for legevakt i kommunen.
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Hei!
 
Vedlagt følger følgebrev og skjema med antall psykisk utviklingshemmede over 16 år med vedtak etter helse og
omsorgstjenesteloven per 1.1.2017.
 
Brevet med vedlegg er i dag sendt per post.
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MØRE OG ROMSDAL REVISJON IKS
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OM ÅRSRAPPORTEN
I kommuneloven § 4 står det at kommunen skal drive aktivt informasjon 
om egen virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for 
offentlig innsyn i den kommunale forvaltning. Videre står det i § 48 
Årsregnskap og årsberetning:

Kommunen skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap 
og årsberetning. I årsberetningen skal det gis opplysninger om 
forhold som er viktige for å bedømme kommunens  økonomiske 
stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av års
regnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for 
kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt 
og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kon
troll og en høy etisk standard i virksomheten. Det skal rede
gjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i 
kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, 
og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og 
for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, 
samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet, 
diskriminerings og tilgjengelighetsloven og diskriminerings
loven om seksuell orientering.

Årsrapporten er derfor rådmannen sin tilbakemelding til kommune
styret. Den er også tenkt som et informasjonsdokument for ansatte, 
kommunens innbyggere, politikere og næringsliv gjennom beskrivelse 
av de kommunale enheter og oppnådd resultat i 2016. 

Årsrapporten vil være et viktig styringsverktøy for politikerne når de skal 
evaluere året som har gått, legge planer og sette mål for årene som kommer. 

24.02.2017

Anne Grete Klokset
rådmann
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JANUAR
UKS med info-møte om 
kommunereformen:
Det var stinn brakke med 109 elever 
til stede i kantina på ungdomstrinnet 
da Ungdommens kommunestyre 
inviterte ungdomsskoleelevene i 
Eidsvåg og Eresfjord for å orientere 
om kommunereformen. 

Resultatet av undersøkelsen blant 
ungdomsskoleelevene viste at 45,9% 
mener Nesset bør danne en ny 
kommune sammen med Sunndal, 
men 42,2% foretrekker at kommunen 
ser i retning Molde og blir en del av 
en større Romsdalskommune. 11,9% 
 mener Nesset bør velge nullalter
nativet – som betyr at kommunen 
fortsetter på egen kjøl som i dag.

Romsdalsmuseet åpnet sitt nybygg 
 «Krona». Det gir nye muligheter for 
Nesset og de andre eierkommunene, 
som har fått et moderne utstillings 
og magasinbygg. Statsminister Erna 
Solberg stod for den offisielle åpningen 
 her sammen med ordfører og utvalgs
leder Eva Solstad Alme.

Fra åpninga av Nesset frivilligsentral

Stor kake til åpningsfest for Nesset frivilligsentral.

FEBRUAR MARS

1.mars var det offisiell åpning av 
Nesset frivilligsentral 
Ordføreren klipte snora og alle fikk se 
seg om i lokalene til frivilligsentralen, 
ungdomsklubben og utstyrspoolen. 
Stemninga var god og praten satt løst 
blant gjestene. Pensjonistforeninga er 

glad for det nye tilbudet om frivilligkon
tor, mens ungdommene gleder seg til 
gjenåpning av ungdomsklubben i nye 
lokaler. Aldersspennet var stort på de 
oppmøtte gjestene fra barnehagealder til 
pensjonister, akkurat de aldersgruppene 
frivilligsentralen ønsker å favne om!

Delte meninger: Et lite flertall av ungdomsskoleelevene foretrekker Sunndal, men disse fire unge damene fra Eidsvåg er soleklare på at de foretrekker 
Romsdal og Molde. Fra venstre: Malin Mæle, Rakel Kvernberg Blø, Kristina Aspås Brakstad og Thea Angvik Bersås. Foto: Sigmund Tjelle/Driva
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APRIL

Foto: Driva

Klargjøring av tomt til Nessethallen. Foto: Driva

Endelig kommer flerbrukshallen
Leder i Driva 29.03.2016: «I Nesset har 
det i flere tiår vært jobbet for å få på 
plass en idrettshall eller en flerbruks
hall. Det har vært nære på ved flere 
anledninger, men den økonomiske 
situasjonen i kommunen har hatt for 
vane å spenne kråkefot i sluttfasen. 
De usikre grunnforholdene i Eidsvåg 
har også bidratt til at hallen har latt 
vente på seg.» 

Vi gratulerer Sondre og Andreas! 
Ordføreren hedret Andreas Solstad 
Alme og Sondre Svensli ved at de fikk 
entre kommunens premiepall etter en 
begivenhetsrik skisesong! Andreas har 
vært på rekruttlandslaget i telemark 
hvor han tok sølvmedalje i juniorVM i 
 Frankrike og sammenlagtseier i Norges
cup for seniorer. Sondre Svensli vant 
juniorNM og Norgescupen i randonee. 

Nesset kommune sin premiepall har fire 
sider; Norgesmester, Nordisk mester, Eu
ropamester og Verdensmester. Andreas 
fikk sette en fot på den gjeveste siden av 
pallen for sin sølvmedalje i juniorVM.  
Vi venter spent på fortsettelsen.

Folkeavstemning
25. april ble det holdt rådgivende folke
avstemning for å gi kommunestyret inn
blikk i innbyggernes syn på kommune
reformen. Også 16 og 17åringene hadde 
stemmerett ved folkeavstemningen. 
Kristin Aasen og Elise Raudsandhaug 
avla stemme ved stemmelokalet i Eidsvåg. 

Totalt var det 67,78% av 1617åringene 
som avla stemme ved folkeavstemningen. 
Den totale valgdeltagelsen var på 60,63%. 

Av de 1493 som avga stemme ville 49,1% 
slå seg sammen med Sunndal, 41,1% ville 
sammen med flest mulig Romsdalskom
muner, og 8,91% ville fortsette som egen 
kommune. 

Sunndal stemte nei til Nesset i sin fol
keavstemning med 77,8% av de avgitte 
stemmene.
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Et flott syn på fjorden. Cruiseskipet Amadea var første cruiseanløp til 
Eresfjord på 120 år. Foto: Bjørn Magne Øverås

Flere nye leiligheter i sentrum.  
I løpet av 2016 er det bygd 15 nye 
leiligheter i Nesset. Dette er gjort 
av private utbyggere. 

JUNI

Etterlengtet ungdomsklubb blir 
endelig realisert i Eidsvåg
I juni ble det invitert til dugnad i lokale
ne som skal bli ungdommens tilholds
sted i tidligere Eidsvåg barnehage. Dette 
i regi av Frivilligsentralen. Lokalene 
skal tas i bruk for fullt til høsten, men 
det blir lagt vekt på at ungdommene 
selv skal få bli med å pusse opp og 
dermed få eierskap til klubben. Ett 
av romma er satt av til øvingsrom for 
band. Foreløpig er det gruppa MANO 
som har tatt det i bruk.

Heider for deltaking i Tysklands-
brigaden til Sverre Kvenseth
Major Ole Johan Sæther frå IR 11 
på Setnesmoen foretok den høg
tidelige overrekkinga av medaljer 
på vegne av Forsvarets overkom
mando og Tysklandsbrigadens 
Veteranforbund. Ordførar Rolf 
Jonas Hurlen overrekte blomster frå 
Nesset kommune.

Sverre Kvenseth tenestegjorde i 
Brigade 472, bataljon 3. Han fekk of
fisersgrad etter at han kom tilbake 
til Norge, og seinare, i 1948, kursa 
til sin grad som fenrik ved Ulven 
leir. Etter at han vart ramma av 
polio i 1952 avslutta han si karriere 
i forsvaret.

Historisk dag; Eresfjord jublet for 
første cruiseanløp 7. juni 2016
For første gang siden slutten på 
1800tallet er det igjen blitt cruiseanløp 
i  Eresfjord. Langs ruta fra Eidsvåg til 
Nauste hadde mange heist flaggene til 
topps og langs veien inn fjorden stod folk 
for å se skipet «Amadea» som lå badet 

i sol og sjø. På kaia på Nauste stod for
ventningsfulle folk fra Nesset kommune, 
Molde og Romsdal havnevesen, presse, 
musikere og mange andre skuelystne. 
Turistene ble ønsket velkommen av ord
fører, kulturleder og havnedirektør Olav 
Akselvoll med flere.

MAI

Vedtak om kommune sammenslåing
Nesset kommunestyre vedtok 23. juni i fel
lesskap å etablere Molde, Gjemnes og Nesset 
i en ny kommune fra 1. januar 2020. Dette i 

henhold til signert intensjonsavtale mellom 
de tre kommunene. Nesset ga også sin til
slutning til at Midsund kommune kunne bli 
med i den nye kommunen, og stilte seg også 

positive til søknader fra andre Romsdals
kommuner som vil slutte seg til.
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JULI

Nessethallen tar form
Bygging av flerbrukshallen går som 
planlagt. Byggekomiteen er på befaring 
og studerer løsninger for plassering av 

elektriske kabler ved hovedinngangen og 
nyter utsikten fra det som skal blir sosialt 
rom/møterom. Senere i juli var det tett 
tak og «mønkannefest».

Blå søndag på Blånebu 
Årets ordførertur gikk 24. juli til Blå
fjell. Ordfører Rolf Jonas Hurlen kunne 
i strål ende sol geleide 30 spreke innbyg
gere til Meisalfjellet hytteforening si 
steinhytte «Blånebu». 

På retur ble det stopp ved Meisalvatnet 
hvor ordføreren klippet snora for den 
nye gapahuken. Her var det stort opp
møte med blant annet minikonsert med 
«Blå sko». Blå søndag på Blånebu var en 
flott opplevelse!

Historisk dag på Romsdalsmuseet
Statsråd Jan Tore Sanner og fylkesmann Lodve Solholm markerte 
18. juli oppstarten av arbeidet med å bygge nye kommuner i 
Møre og Romsdal. Fylkesmann Lodve  Solholm, rådmann Ketil 
Ugelvik i Midsund, ordfører Torgeir Dahl i Molde, ordfører 
Rolf Jonas Hurlen i Nesset og statsråd Jan Tore Sanner spretter 
gratulasjonskake for Nye Molde kommune.

Nesset musikkfest
Nesset musikkfest ble arrangert for 
første gang. Lars Petter Bjerkeset er 
initiativtaker til denne storsatsingen 
der han trekker unge profesjonelle 
musikere til Nesset, samtidig som lokalt 
sang og musikkliv blir inkludert i 
arrangementet. 
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Årets gapahukdag i Vistdal

SEPTEMBER

AUGUST
Jetman i Eikesdal 
Et team på 2030 personer oppholdt 
seg i Eikesdal i flere uker for å filme og 
gjennomføre prosjektet Jetman. Fly
gerne ble sluppet ut av et helikopter og 
ved hjelp av en vinge med påmontert 
jetmotor kunne de fly i 10 minutter i 
«jetfart» før de måtte lande. Et prosjekt 
som skapte mye oppmerksomhet og 
god reklame for Eikesdal.

Tilstandsrapport for grunnskole
22. september la skolefaglig rådgiver 
Frode Sundstrøm fram «Tilstandsrapport 
for grunnskolen i Nesset» for kommu
nestyret.  Rapporten dreier seg om faglig 
kvalitet og faglige resultat i skolen, samt 
læringsmiljø.

Tilstandsrapporten for skoleåret 
2015/2016 viser at grunnskolen i Nesset 
har høy kvalitet på mange områder:

• Læringsmiljøet er godt, og få elever 
melder om mobbing. 

• Nasjonale prøver og karakterer viser at 
Nessetelevene har et godt faglig nivå.

• Fleksibelt bruk av ressurser og god, 
tilpassa undervisning gir et fornuftig 
nivå på spesialundervisning.

• Elevene fra Nesset fullfører videre
gående opplæring i større grad enn 
gjennomsnitt for fylket og nasjon.

• Skolene i Nesset er god på systema
tisk og langsiktig utviklingsarbeid.

Årets gapahuk 
Vistdal bygdelag fikk prisen «Årets gapa
huk 2016» for sin innsats gjennom mange 
år med å lage turvei langs elva Visa og fle
re gapahuker til glede for allmennheten. 
Hele fem gapahuker er bygd langs den ca. 
4 km flotte turveien. I tillegg til dette har 
både barnehage og skolen sine gapahuker 
som de bruker hele året. Vistdal er selves
te gapahukbygda i Nesset! At bygdefol
ket benytter seg av de mulighetene som 
finnes var alle de fremmøtte til feiringa 

av Verdens gapahukdag et godt bevis på. 
Den minste var noen måneder gammel og 
den eldste over 90 år. 

Prisen ble utdelt i forbindelse med at Vist
dal barnehage inviterte til gapahukfest i 
deres gapahuk. Her ble det servert kaffe 
og kake. Elever og lærere ved Vistdal 
skole underholdt med sang og musikk. 
Journalist Tove Fugelsnes var med, og det 
ble en flott reportasje i Friluftsmagasinet 
på NRK P1.

Foto: Richard Neergaard, RB

Foto: Driva

Politireform 
Politimester Ingar Bøen besøkte Nesset 
kommunestyre 22. september med løfte 
om at politireformen skal gi bedre politi
tjenester for alle og at politiet skal være 
raskere tilstede! Politimesteren fortalte 
videre at bedre polititjenester er oppnå
elig med mengdetrening som gir bedre 

kvalitet, flere og spesialisert politi, og 
robuste enheter. 
Lensmannskontoret i Nesset er i dag 
åpent 4 timer i uka, og politikerne ser 
det er lite realistisk at kontoret består i 
fremtiden. Hvilken løsning som blir valgt 
for Lensmannskontoret i Nesset avgjøres 
av Politidirektoratet i januar 2017.
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Peter Wergeni spiller fløyte laget av reinsdyrbein på BF mardøla under årets Bjørnsonfestival.

OKTOBER NOVEMBER

Skolejoggen 
Vistdal skole gjennomførte skolejoggen 
som er et solidaritetsprosjekt der de 
samlet inn penger til et godt formål. 
Denne gangen til SOSbarnebyer.

Bjørnsonfestivalen 2016 
Den 25. Bjørnsonfestivalen ble arran
gert i Molde og Nesset første uka i 
september. Som vanlig var det høy 
kvalitet på programma i Nesset. I år 
med forfatteren Torunn Lian for skole
barn. Edvard Hoem med sin slekts
krønike fylte Nesset prestegard, og 
Maja Lunde og Svein Sæter snakket om 
romanen «Bienes historie» på Nesset 
folkebibliotek, mens Lise Fjeldstad 
og Øystein Hauge var trekkplaster 
på Litteraturcruiset. Ekstra hyggelig 
var det at Bjørnson ble markert ved 
 Arnesteinen i Eikesdal. Prestegards
lørdagen har festet seg som en flott dag 
med variert program og ikke minst 
kafé med servering av rømmegrøt. 

Åpning av snarveier
Med trafikksikkerhetsmidler fra Møre 
og Romsdal fylkeskommune har Nesset 
kommune bygd to gangveier i Eidsvåg 
sentrum. Under åpningen av snarveiene 
markerte også Nesset kommune at regu
leringsplanarbeidet for gang og sykkelvei 
mellom Hargot og Jevika på Rød var 
ferdig. Reguleringsplana ble overlevert 
til Rød Vel, som i fleire år har arbeidet for 
gang og sykkelveien. 

Nessetgenseren
Nessetgenseren ble kåret under årets jule
marked på Nesset prestegard. Eresfjord 
husflidslag lyste ut designkonkurranse og 
etter juryvurderinger ble ett av bidragene 
som Solveig og Rolf Hindhammer hadde 
levert, kåret som vinner.

Botjenesten Holtan 25-årsjubileum
Heidi Bævre las teksten «Moldenatt» og 
ordfører Rolf Jonas Hurlen var interessert 
tilhører og sufflør. Kanskje tenker han at 
etter kommunesammenslåingen er denne 
teksten også enda mer aktuell for innbyg
gerne i vårt distrikt. 
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DESEMBER

Nessethallen
Nessethallen er planlagt ferdigstilt i 
februar 2017. Her legges gulvet og det er 
snart klart for sportsgulv på toppen.

Rådmannsbytte
Anne Grete Klokset ble i desember 
ansatt som rådmann i Nesset. Hun 
hadde da vært konstituert i stillin
gen siden 31. juli. Hun tok over sta
fettpinnen etter Liv Fleischer Husby 
som pensjonerte seg fra 1. august.
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FAKTA OM NESSET

Nesset kommune  
– 1048 km2

I 1964 ble Vistdal og Eresfjord kommune 
slått sammen med daværende Nesset 
kommune.

Administrasjonssenteret ligger i Eidsvåg. 
Videre har vi bygdene Eikesdal, Vistdal, 
Eresfjord, Bugge, Eidsøra, Raudsand, 
Rød, Tjelle, Ranvik og Gussiås. 

Nesset sitt kommunenummer er 1543

Nabokommuner
Sunndal, Rauma, Lesja, Molde, Gjemnes 
og Tingvoll

Avstander
Fra Eidsvåg til Molde: 53 km
Fra Eidsvåg til Sunndalsøra: 35 km
Fra Eidsvåg til Åndalsnes: 70 km

Nærmeste flyplass er Årø lufthavn,  Molde 
– 40 minutter unna Eidsvåg sentrum. 

Høyeste fjelltopp: Kleneggen 1964 m.o.h.
Høyeste frie fossefall: Mardalsfossens 
øvre fall 297 m (NordEuropas høyeste) 
Total høyde 655 m. Renner fra 20. juni til 
20. august. 

Kommunevåpen 

Motivet skal symbolisere den todelte 
Mardalsfossen i Eikesdal. 
Kommunevåpenet ble godkjent av kon
gelig resolusjon 3.10.1986 og er tegnet av 
Olav Sandø, Eidsvåg.

Visjon

Kommunestyret vedtok i juni 2015 sin 
nye versjon og slagord; Jeg velger meg 
Nesset. Vinner av slagordkonkurransen 
ble Mary Lilleløkken. 

Juryens begrunnelse lød slik:
«Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april, 
og det kan vi forstå etter de inntrykk 
han fikk fra barndommen sin på  Nesset 
Prestegard. Våren er en fantastisk tid 
med hvite fjell, skummende fosser, 
grønne lier og blå fjord. Bjørnson valgte 
seg Skjorta i diktet Romsdalen. Skjorta 
er landemerke midt i kommunen, og et 
kjent seilingsmerke fra gammelt av.» 

Nesset kommune tar vare på både inn
byggere og gjester – vi håper du vil velge 
deg Nesset!

Folketallsutvikling

Pr. 1.1.2016 var det 2970 innbyggere i 
Nesset. En nedgang i folketallet med 7 
personer fra 2015. Som en ser av tabellen 
nedenfor, er det mange som velge å flytte 
både inn og ut av kommunen i løpet av 
et år. 

Vi ser at vi må ha fokus på tilrettelegging 
av boliger og et aktivt næringsliv for å 
kunne øke folketallet. Private utbyggere 
har de siste årene bygd flere utleieboliger 
og boliger for salg. Kommunen plan
legger bygging av 16 omsorgsboliger i 
sentrum for heldøgn tilsyn og pleie. 

De største  
utfordringene i dag

Vi ser at arbeidsledigheten har hatt en 
negativ utvikling. I januar 2017 er det 63 
personer i kommunen som er helt uten 
arbeid. Dette utgjør 4,0 % av arbeidstokken 
(3,0% i januar 2016) Gjennomsnittet i fylket 
ligger på 3,6%. Arbeidsledigheten i Nesset 
ligger høyere enn våre nabokommuner.

Nesset kommunestyret vedtok i 2013 at 
kommunen skal bosette flyktninger. Det 
er ved utgangen av 2016 bosatt 46 flykt
ninger. Dette er hovedsakelig flyktninger 
fra Eritrea, Somalia og Syria. Et viktig 
fokus er at disse skal oppleve trygghet, 
respekt og muligheter for god integre
ring i kommunen vår. 

De største  
utfordringer mot 2020

Nesset kommunestyre vedtok i møte 
23.06.2016 å bygge ny kommune sammen 
med Molde og Midsund – Nye Molde 
kommune. Arbeidet med å etablere en 
ny kommune sammen med Molde og 
Midsund vi i tiden fram mot 2020 bli 
en stor og omfattende oppgave både for 
politikerne og administrasjonen. 

Folketallsutvikling 2016
Folketall 

pr 31.12.15 Fødte Døde
Fødsels

overskudd Innflyttere Utflyttere
Netto

innflytting Folketallsvekst
Folketall 

pr. 31.12.16
2970 30 30 0 136 144 - 8 -7 2963
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OG POLITISK ORGANISASJONSKART

2015 - 2019
KOMMUNESTYRET

Kommunestyre

Utvalg for teknisk, næring og miljøAdministrasjonsutvalg

Rådet for eldre og funksjonshemma Utvalg for oppvekst og kultur

Formannskap

Ad hocutvalgKontrollutvalg

Ungdommens kommunestyre Utvalg for helse og omsorg
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Rolf Jonas Hurlen, H
Ordfører

Toril Melheim Strand, Ap
Medlem av formannskapet

Svein Atle Roset , KrF
Medlem av formannskapet,
Leder utvalg for helse og
omsorg, Medlem rådet for 

eldre og funksjonshemmede

Svanhild Kvernberg , KrF
Medlem utvalg teknisk,

næring og miljø

Rune Skjørsæther, H
Medlem utvalg for 
oppvekst og kultur

Stein Ivar Bjerkeli, Ap
Medlem utvalg teknisk,

næring og miljø

Ole Marvin Aarstad, Sp
Medlem utvalg teknisk, 

næring og miljø

Ola Einar Stolsmo, H
Medlem utvalg for 
helse og omsorg

Mellvin A. Steinsvoll, Ap
Medlem utvalg for helse og 
omsorg, Leder for rådet for 

eldre og funksjonshemmede

Kjersti Hafsås Svensli, Ap
Medlem utvalg for 

oppvekst og kultur, Medlem 
administrasjonsutvalget

May Tove B. Aarstad, Ap
Medlem av formannskapet

Karianne Rindli, Ap
Medlem utvalg for 
helse og omsorg

Kari Petrine F. Øverås, Sp
Medlem av formannskapet, 
Medlem utvalg for oppvekst 

og kultur

Jan Ståle Alme, 
Innbyggerlista
Medlem utvalg for 
oppvekst og kultur

Ivar Henning Trælvik, FrP
Leder av Kontrollutvalget

Jan Rindli, Sp
Medlem 

administrasjonsutvalget

Eva Solstad Alme, H
Leder utvalg for 

oppvekst og kultur

Anders Torvik, Ap
Medlem av formannskapet

Medlem administrasjonsutvalget

Edith Kristine S. Bjerkeset, H
Leder 

administrasjonsutvalget

Edmund Morewood, Sp
Varaordfører

Medlem av formannskapet

Arild Svensli, H
Leder av utvalg teknisk,

næring og miljø
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ORDFØREREN HAR 
ORDET
Året 2016 er historie. Kommunestyret har lagt bak seg sitt første hele 
driftsår denne kommunevalgperioden, og det vil kanskje først og fremst 
bli husket for arbeidet med kommunereformen og oppstarten av byggin-
gen av flerbrukshallen. 

Årsmeldingen viser at det har vært mye 
å glede seg over og at vi i Nesset kom
mune har mange dyktige og engasjerte 
ansatte, som står på for at kommunen 
skal kunne levere gode tjenester. Årsmel
dingen har blitt et viktig oppslagsverk 
som gir oss omfattende informasjon om 
kommunens virksomhet gjennom året. 
Viktige fakta, som sammen med kom
munens økonomiplan og øvrige planverk 
er med på å legge grunnlaget for den 
 videre politiske aktiviteten i arbeidet 
med å utvikle kommunens tjenestetil
bud og Nesset som en attraktiv bo og 
arbeidskommune.

Politisk virksomhet

Saksutredningene og protokollene fra 
de ulike politiske møtene er lagt ut på 
kommunens hjemmesider under fanen 
Politikk og Politiske saker. Her ligger det 
også opptak fra kommunestyremøtene 
som egne lydfiler.

Ordførerens oppfatning er at det arbei
des godt i de ulike politiske utvalgene. 
Dyktige og engasjerte politikere med 
kunnskap om samfunn og utvikling 
 bidrar til et levende folkestyre. Grense
gangen mellom politikk og administra
sjon kan ofte være krevende i en liten 
kommune, men tydelige bestillinger og 
gode dialoger er med på å bidra til ryd
dighet i saksbehandling og beslutninger. 

Nedgangen i antall saker i kommune
styret i 2016 skyldes først og fremst at 
2015 var valgår med mange saker knyttet 
til valg av politiske representanter i ulike 
råd og utvalg.

Utvalget for helse, oppvekst og kultur ble 
i 2015 delt i utvalgene helse og omsorg  
og oppvekst og kultur. I arbeidet med 
kom munereformen ble det i tillegg til 
de 9 kommunestyremøtene avholdt et 
felles kommunestyremøte med Sunndal 
om kommunereformen på Kavli Moen i 
Eresfjord. 

Politiske råd og utvalg
Antall møter Antall saker

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Kommunestyre 9 9 9 9 110 111 156 139
Formannskap 11 14 11 12 130 137 131 117
Utvalg for helse, oppvekst og kultur 7 6 4 46 38 18
Utvalg for teknisk, næring og miljø 6 5 5 6 47 29 34 45
Hovedarbeidsmiljøutvalget 4 5 3 2 12 9 16 11
Administrasjonsutvalget 3 3 3 2 11 11 11 9
Råd for eldre og funksjonshemma 4 5 4 4 17 12 12 12
Ungdommens kommunestyre 4 5 7 3 23 25 32 20
Utvalg for helse og omsorg 1 6 7 27
Utvalg for oppvekst og kultur 1 6 4 29

Rolf Jonas Hurlen
ordfører
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Av saker som er behandlet i kom-
munestyret kan det nevnes:
• Kommunereformen: Kommunen 

hadde lagt opp til gode prosesser med 
folkemøter, innbygger undersøkelser, 
utredninger og intensjons avtaler 
med våre nabokommuner hvor 
 innbyggerne skulle involveres og 
høres. 
 
Det ble avholdt rådgivende folke
avstemning med en valgdeltakelse 
på 60,6%. Resultatet av folkeav
stemningen viste 49,1% for Sunndal, 
41,1% for flest mulig Romsdalskom
muner og 8,9% for Nesset som egen 
kommune.  
 
Den 23. juni vedtok kommunestyret 
med 12 mot 9 stemmer følgende: 
 
Nesset kommune har de siste to årene 
gjennomført en prosess med utred
ning av ulike alternativ for kommu
nestruktur. Det er fremforhandlet 3 
intensjonsavtaler. Det er også gjen
nomført innbyggerundersøkelser, 
folkemøter og rådgivende folkeav
stemning.  

• Med bakgrunn i intensjons avtale 
signert og datert 19. mai 2016, 
etablerer Molde, Gjemnes og Nesset 
i fellesskap en ny kommune fra 1. 
januar 2020.

• Nesset kommune godkjenner 
intensjons avtalen mellom Molde, 
Gjemnes og Nesset.

• Nesset kommune gir tilslutning til 
at Midsund kan bli med i den nye 
kommunen.

• Nesset kommune stiller seg positiv 
i tiden fram til 01.10.2016 til søk
nader/henvendelser fra evt. andre 
kommuner på Romsdalshalvøya/
Romsdal som har gjort vedtak om 
å etablere nye Molde kommune. 
Dette på de premissene som ligger i 
intensjonsavtalen med Gjemnes og 
Molde. 

• Nesset kommune oppfordrer 
fellesnemnda i den nye kommunen 
til å velge kommunedelsutvalg ved 
direkte valg. 

• Tilbudene i indre med barnehage, 

skole og bofellesskap skal opprett
holdes som i dag fram til 01.01.2020. 
Årlige konsesjonsinntekter på ca. 
8 mill. kroner skal fra 01.01.2020 
brukes fortrinnsvis i indre deler 
av kommunen etter vedtektene i 
Mardølafondet. Sammensetningen 
av styret skal være som i Mardøla
fondet.  

I november ble det gjennom et innbyg
gerinitiativ fremmet krav om ny folke
avstemning med alternativet  Nesset 
som egen kommune og alternativet 
Nesset, Molde og Midsund. Kravet om 
ny folkeavstemning ble avvist med 13 
mot 8 stemmer. 

I samme møte vedtok også kommune
styret med 19 mot 2 stemmer å 
godkjenne fremforhandlet inten
sjonsavtale med Midsund og Molde. 
(Intensjonsavtalen i sin helhet finnes 
under kapittelet vedlegg.)

Arbeidet med å bygge en ny kommune 
sammen med Midsund og Molde er 
i gang. Fram til Stortinget har gjort 
sine vedtak våren 2017 er det oppret
tet et eget interimsstyre bestående av 
ordførere, varaordførere og ledere fra 
de største opposisjonspartiene i de tre 
kommunene. Arbeidet i interims styret 
består i å organisere og forberede 
 arbeidet i Fellesnemnda, som forventes 
å være operativ etter sommerferien. 

•  Nessethallen: I slutten av mars startet 
grunnarbeidene på flerbrukshallen. 
Planlagt ferdigstillelse er februar 2016. 
Et omstridt prosjekt som det har tatt 
flere tiår å få realisert. Kommune
økonomi og dårlige grunnforhold har 
vært noen av årsakene til utsettelsene. 
For å få godkjent reguleringsplanen 
for Holtanområdet og gjennomføre 
byggingen av hallen og andre bygge
prosjekt i området, har det vært gjen
nomført et omfattende sikringsarbeid 
på begge sider av Eidsvågelva.

• Gang- og sykkelveg Rød: Kommunen 
har for egen regning fått utarbeidet 
og vedtatt detaljreguleringsplanen for 
gang og sykkelvegen fra Hargaut til 
Jevika på Rød. Planene er oversendt 
Statens vegvesen og det arbeides poli

Kommunereformen

Flerbrukshall
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tisk for å komme i gang med arbeidet. 
I intensjonsavtalen med Midsund og 
Molde er gang og sykkelvegen det 
prioriterte prosjektet. 

• Andre investeringsprosjekt:  
Av andre investeringsprosjekt i året 
kan det nevnes:

• Alstadplassen: Utbedring av 
plassen for å få bedre trafikksikring 
med ryddige parkeringsforhold og 
tilrettelegging for at plassen kan 
brukes til ulike arrangementer.

• Brann og redningstjenesten i 
Vistdal og Eikesdal: Innkjøp av 
tankvogn i Eikesdal og utrustning 
til brannmannskapene.

• Eresfjord skole: Rehabilitering av 
garderober og fasader.

• Solbjøra vannbehandlingsan-
legg: Oppstart av bygging av nytt 
rense  anlegg for Eidsvåg Vannverk 
– Solbjøra. 

• Rehabilitering og oppgradering av 
veger og bruer: Omfatter Raudsand 
bru, Meisal bru, Røndøla bru og 
Bjørbakkbrua.

• Gangveier: Bygging av snarveier 
mellom Solbjørbakken og Eidsvåg 
skole.

• Reguleringsplan Haramsmarka: 
Kommunen har gjennomført og 
lagt ut reguleringsplan for Harams
marka boligfelt til offentlig ettersyn. 
Det kom en innsigelse som gikk på 
flom og erosjonsforholdene rundt 
Husbybekken. Endelig godkjent 
plan forventes vedtatt av kommune
styret i februar 2017.

• Planprogram for Bergmesteren 
Raudsand: Kommunestyret vedtok 
i juni planprogrammet for regule
ringsplan for Bergmesteren Raudsand 
AS. Det planlegges avslutning av 
eksisterende deponier og bygging 
av fjellhaller til nasjonalt deponi for 
farlig. Det omfattende planarbeidet 
skjer i dialog med Miljødeparte
mentet og Miljødirektoratet. Dersom 
det viser seg at lokaliteten er egnet og 
planene dekker det nasjonale behovet, 
vil det være stor sannsynlighet for at 
Raudsand blir valgt som framtidig 
nasjonalt deponi. En avklaring kan 
ventes i løpet av 2017. 

• Nærpolitireformen: Politimester Ingar 
Bøen var invitert til kommunestyrets 
septembermøte for å orientere om nær
politireformen og fremtiden til Nesset 
lensmannskontor. Kommunestyret var 

i sin høringsuttale til omorganiser
ingen av tjenesteenhetene i politidis
triktet, tydelige på at det ville opprett
holde et betjent kontor på dagtid og 
tilhøre Molde politistasjonsdistrikt. 

• Tilstandsrapport for skolene: Det er 
grunn til å berømme det gode arbei
det som har vært utført ved skolene 
våre de siste årene. Elevene fra Nesset 
scorer godt på nasjonale prøver og 
har stor gjennomføringsevne i videre
gående skole. Antall elever som mel
der fra om mobbing er kraftig redusert 
det siste året. 

• Omsorgsboliger, helsesenter og loka-
ler for hjemmetjenesten: Det har over 
lengre tid vært utfordrende å finne en 
god og fremtidsrettet løsning og plas
sering av 16 nye omsorgsboliger, helse
senter og lokaler til hjemme tjenesten. 
Det er ventet at en løsning skal være 
klar i løpet av første halvår 2017. Det 
er gjennomført et forprosjekt og lyst 
ut en konkurranse på ombygging av 
eksisterende korttids og demens
avdeling ved NOS.

• Flyktninger: I 2016 var det 46 bosatte 
flyktninger i Nesset. Kommunen har 
de siste årene bygd opp et tverr faglig 
samarbeid med god kompetanse til å ta 
seg av de oppgavene som boset tingen 
fører med seg. Noen av utfordringene 
er mangel på boliger og språkplasser. 
Kommunen mottok i oktober melding 
om en nedgang i mottak av flyktninger 
i 2017 fra 14 til 10. 

• Ny rådmann: Liv Husby valgte 
å benytte seg av muligheten til å 
 pensjonere seg fra stillingen som 
rådmann. Hun ble tilsatt på åremål i 
perioden 2012 – 2019 og har vært en 
arbeidsom og tydelig rådmann, som 
har gjort en utmerket jobb for Nesset 
kommune.  
 
Assisterende rådmann Anne Grete 
Klokset ble tilsatt som ny rådmann 
i desember. Med sin kompetanse og 
erfaring har hun som kommunens 
øverste administrative leder gode 
forutsetninger til å lede kommunen 
gjennom en arbeidsom periode fram til 
ny kommune er etablert 1. januar 2020.

Møte mellom Bergmesteren AS og 
statsråd Helgesen 12.12.16
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Det er i året meldt inn 19 spørsmål og 3 
interpellasjoner. Spørsmål som i hoved
sak dreier seg om status og oppfølging 
av tidligere politiske vedtak. 

Av spørsmål kan det kan det nevnes snø
scooterløyper, brannstasjon i Eresfjord, 
Haram boligfelt, Vistdal bofellesskap og 
brannsikring, innkjøpssamarbeid, kom
munereform, tannhelsetjenesten, fiber 
og status på ungdomsklubben. Det ble 
meldt inn 3 interpellasjoner og alle ble 
tatt opp til behandling i kommunestyret. 
Dette gjaldt videreføring av legevakt
ordningen, Nesset som egen kommune 
i den rådgivende folkeavstemningen, 
og en uttale mot nedleggingen av Aura 
Næringshage. 

Folketallsutvikling

Kommunene sin attraktivitet og suk
sess blir i mange sammenhenger målt i 

utviklingen i folketallet. Selv om kom
munens tjenestetilbud drives godt og vi 
framstår som en kommune med et godt 
 omdømme, er ikke det tilstrekkelig for 
å lykkes med å snu utviklingen i folke
tallet. Ekstra fokus på konkrete tiltak for 
økt bosetting og flere arbeidsplasser i 
hele kommunen er fortsatt nødvendig.

Det er lokalt næringsliv, frivillige lag og 
organisasjoner og ildsjeler som i samspill 
med kommunen er med på å utvikle 
livskraftige bygder og lokalsamfunn. I 
intensjonsavtalen mellom kommunene 

Midsund og Molde har Nesset forhand
let seg frem til gode vilkår for å legge til 
rette for en slik ønsket utvikling. Dette 
gjelder både for de kommunale tjeneste
tilbudene og den øvrige samfunnsutvik
lingen.   

Ordføreren vil takke politiske  kollegaer, 
rådmannen og kommunens ansatte, 
næringslivet og alle ildsjelene i frivillige 
i lag og organisasjoner som står på for at 
Nesset skal være en kommune hvor vi 
alle trives og har det bra.

Kommunestyret
2013 2014 2015 2016

Spørsmål 32 39 34 19
Interpellasjoner 3 1 3 2

Folketallsutvikling
Krets 2011 +/ 2012 +/ 2013 +/ 2014 +/ 2015 +/ 2016
Ranvik 72 -1 71 6 77 3 80 6 86 -3 83
Tjelle/Gussiås 113 -11 102 -3 99 -7 92 3 95 -4 91
Rød/Høvik 315 10 325 0 325 -4 321 -14 307 -14 305
Eidsvåg 1092 -19 1073 21 1094 17 1111 5 1116 22 1138
Raudsand 301 -1 300 -1 299 0 299 -4 295 7 302
Eidsøra 324 4 328 -1 327 -12 315 3 318 -2 316
Bugge 76 9 85 0 85 -10 75 2 77 -3 74
Vistdal 264 2 266 -4 262 -11 251 -5 246 -1 245
Eresfjord 379 -5 374 -9 365 -2 363 1 364 -15 349
Eikesdal 68 3 71 -3 68 0 68 -2 66 -6 60
Folketall 3004 -9 2995 6 3001 -26 2975 -5 2970 -7 2963

Økonomisk resultat

Regnskapet for den politiske virksom
heten viser et mindreforbruk på kr 
34 991. Kommunens samlede resultat 
viser et mindreforbruk/overskudd på kr 
4,98 mill. 

I regnskapsåret er det innført 
anordnings prinsippet på vikartimer 
med mer som er utført på slutten av året. 
Det betyr at lønn utbetalt i januar 2017 
som gjaldt for 2016 nå er kostnadsført i 

2016. Som en følge av det er regnskapet 
for 2016 belastet med en ekstra kostnad 
på kr 2,9 mill i forhold til tidligere år. 
For 2017 vil denne forskyvningen være 
rettet opp. 

Økonomisk resultat
Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap
Servicekontoret 3 203 263 3 205 000 1 737 0,1 3 285 534
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RÅDMANNEN HAR ORDET
En kommune er en kompleks organisasjon med mange og ulike opp-
gaver. Kommunen ivaretar velferdsoppgaver der folk bor, og det er 
her innbyggerne skal føle sin tilhørighet. I tillegg til å være velferds-
produsent skal en kommune også være en aktiv samfunnsutvikler. De 
folkevalgte har det overordnede styrings- og beslutningsansvaret i kom-
munen. Dette innebærer et overordnet resultatansvar, og et ansvar for 
at kommunen er organisert så hensiktsmessig som mulig med hensyn til 
utviklingen av lokaldemokratiet, en helhetlig lokalsamfunnsutvikling og 
en best mulig tjenesteproduksjon for kommunens innbyggere.

Bindeleddet
Rådmannen er bindeleddet mellom 
det politiske og administrasjonen. En 
rådmann skal lede i det skapende spen
ningsfeltet mellom de folkevalgte, den 
kommunale organisasjonen og innbyg
gere, brukere og andre interessenter. Den 
administrative ledelsen skal være råd
giver overfor det politiske nivået. I tillegg 
sørge for utviklingen av kommunenes 
tjenester og at politiske mål etterleves. 
Utvikling og nyskaping må utvises 
stor oppmerksomhet. Samhandlingen 
mellom politisk og administrativ ledelse 
må basere seg på forståelse og aksept for 
hverandres roller, og på tillit og respekt. 
Et godt samspill er en forutsetning for 
gode løsninger, effektivitet og kvalitet.

Godt lokalsamfunn
For meg som øverste leder for den admi
nistrative organisasjonen er det viktig at 
vi får til en kommune som:
• jobber systematisk og planmessig

• vektlegger resultater og effektivitet

• er åpen og brukerorientert

• kontinuerlig evaluerer sine tiltak og 
resultater

• evner å lære av denne evaluerings
praksisen

Godt arbeidsmiljø
God ledelse og et godt arbeidsmiljø er 
viktig for at vi skal få dette til. Ansatte 
skal føle seg verdsatt. Vi skal ha en åpen 
og trygg kommunikasjon. Det blir viktig 
å få til utvikling gjennom involvering. 
Sammen skal vi få til gode og effektive 
tjenester i et godt lokalsamfunn! Sam
funnet på alle nivåer er i stadig endring 

og utvikling. Dette går fortere og fortere 
og kommunene er en del av denne virke
ligheten. Det blir en økende kamp og 
konkurranse om arbeidskraften i årene 
som kommer. Hvilket omdømme man 
har og hvilken identitet man vil skape 
vil bli et viktig konkurransefortrinn. Økt 
velstand generelt gir også økte forvent
ninger til kommunene. Det er ofte omtalt 
som «rikdommens dilemma». Kommu
nene blir utfordret ikke bare på kvalitet 
og effektivitet, men også kommunenes 
plass som velferdssamfunnets hoved    
a ktør skjerpes. 

Dette noe av bakgrunnen for kommune
reformen og for Nesset kommunestyre 
sitt vedtak om å bygge en ny kommune 
sammen med Molde og Midsund – Nye 
Molde kommune. 

Gode tjenester
Når det er sagt vil rådmannen fremheve 
at kommunen leverer gode tjenester. 
 Nasjonale prøver viser at elvene på sko
lene våre presterer på nasjonalt nivå både 
i engelsk, i lesing (i alle fag) og regning 
(i alle fag). Elevundersøkelsene for 2014, 
2015 og 2016 viser at elvene trives godt 
og det er lite mobbing på skolen. Skole
byggene våre er moderne og godt utstyrt 
med læremiddel. 

Barnehagene i Nesset har ikke hatt barn 
på venteliste i 2016 og alle barn har fått 
barnehageplass til ønsket oppstart. 

Innen pleie og omsorgtjenesten har det 
vært arbeidet med å tilpasse tjenestetil
budet etter dagens og framtidens behov. 
I forhold til samhandlingsreformen ble 

Langfjorden

Anne Grete Klokset
rådmann
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det i 2016 ikke betalt for liggedøgn som 
følge av ferdigbehandlede pasienter. 

Enhet for teknisk, samfunn og utvikling 
har i 2016 hatt ansvar for mange store 
og viktig prosjekter. Her kan nevnes 
sikringstiltak langs Eidsvågelva, bygging 
av Nesset hallen, grunnarbeid for nytt 
renseanlegg ved vannverket på Solbjøra i 
Eidsvåg og rehabilitering av bruer og veier. 

Kommunens økonomiske situasjon
Med året 2016 vel tilbakelagt kan 
Nesset kommune se tilbake på et år 
med historisk høy aktivitet både målt 
i tjeneste produksjon og omsetning. 
Samtidig har det vært stort fokus på å 
ha god økonomi styring og å redusere 
utgiftene på enhetene. Pr. 31.12.16 hadde 
kom munen avsatt kr 6,2 mill. kroner 
(inklusiv Utviklingsfondet) på disposi
sjonsfondet. Når regnskapet for 2016 
nå er gjort opp, viser det et overskudd 

på kr 4,98 mill. Kommunestyret skal 
behandle sak om årsregnskap i mai, og 
rådmann sin innstilling vil være at årets 
overskudd avsettes til disposisjons fondet. 
Det er viktig å ha en buffer, da de ytre 
ramme betingelsene kan være nokså 
uforutsigbare. 

Nesset kommune står overfor mange og 
spennende muligheter og viktige valg. 
Forvalter vi de mulighetene som ligger 
foran oss godt, har vi historiske mulig
heter til å skape vekst og utvikling i 
årene framover. 

Avslutningsvis vil jeg benytte anled
ningen til å takke politikere, næringsliv, 
lag og organisasjoner og alle som gjør 
en jobb for Nessetsamfunnet, for godt 
samarbeid. Ikke minst vil jeg takke alle 
ansatte i Nesset kommune som hver dag 
gjør en stor innsats for at Nesset kom
mune skal være et godt sted å bo og leve. 

Her ser dere nesten hele rådmannens ledergruppe. Bildet er tatt 7. juni 2016. Kulturleder 
Turid Øverås er bunadskledd i anledning første cruiseanløp i Nesset på 120 år.
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ORGANISASJONSKART

Rådmann

Stab / støtte
Personal / Økonomi / IKT

Assisterende rådmann
Skolefaglig rådgiver / 

Barnehagefaglig  rådgiver / Kulturleder / 
Folkehelsekoordinator

Barnehager i Nesset
Teknisk, samfunn

og utvikling
Helse og omsorg

NAV
Kommunal del

Eidsvåg barne og 
ungdomsskole

Servicekontoret i 
Nesset

Indre Nesset barne 
og ungdomsskule
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HOVEDMÅL OG VERDIER
FOKUSOMRÅDER 2016
Nesset kommune sin visjon er: 
Jeg velger meg Nesset. 

Denne visjonen ble vedtatt av kommu
nestyret i juni 2006. Visjonen er kjent og 
brukes både av innbyggere, folkevalgte, 
ledere og ansatte i kommunen. Det er 
mål om å videreutvikle kommunen ved 
bruk av visjonen og at den skal være 
med oss i arbeidet med å danne en 
ny kommune sammen med Molde og 
 Midsund i 2020. 

Kommunens vedtatte hovedmål:
• Kvalitet i tjeneste

• Motiverte medarbeidere 

• God økonomistyring

• Helhetlig og langsiktig planlegging

• Effektiv og rasjonell drift gjennom 
bruk av IKT

• God utnyttelse av kommunale bygg, 
samt et godt vedlikehold

For å sikre god kvalitet i kommunens tje
nester har vi for 2016 hatt fokus på noen 
sentrale områder.
 
Fokusområder: 
• God økonomistyring

• God kvalitet på tjenestene 

• Lederutvikling – holdninger og verdier

• Reduksjon i sykefravær

• Digitalt førstevalg 

• Folkehelse

• Integrering

Fokusområdene er av prinsipiell betyd
ning og arbeidet vi har utført innenfor 
fokusområdene har ført til læring og for
bedring av kvaliteten i vårt tjenestetilbud. 

God økonomistyring:

Ved politisk behandling av budsjettet for 
2016 ble det lagt føringer om innsparing 
i kommunens driftsbudsjett. Det ble 
nedsatt en politisk og administrativ sam
mensatt arbeidsgruppe som fikk i opp

gave å gå igjennom hele organisasjonen 
med mål om innsparing. Både den admi
nistrative og politiske ressursbruken har 
vært vurdert. I møter med enhetsledere 
og på ledermøter har enhetenes tildelte 
budsjettramme vært tema.  

Ved årets slutt ble netto driftsresultat kr 
3,7 mill., dvs. 1,3 pst av driftsinntektene. 
Kommunens driftsregnskap viser et 
regnskapsmessig mindreforbruk (over
skudd) på kr 4,98 mill.

God kvalitet på tjenestene:

En rekke tiltak har vært gjennomført i 
2016 for å bedre kvaliteten i tjenestetil
budene. 

Pleie og omsorg:
Aktiv arbeid med å tilpasse tjenestetil
budet innen pleie og omsorgstjenestene. 
Vedtak om å om etablere en ny demens
avdeling med 16 plasser er et resultat av 
dette arbeidet. I 2016 har de av kom
munens innbyggere som er vurdert å ha 
behov for institusjonsplass fått tilbud om 
dette. Det vært god tilgang på kvalifiserte 
fagpersoner. 

Barnehagene i Nesset:
For å heve kvaliteten i  barnehagene 
i  Nesset har personalet deltatt på 
 LØFTISprosjektet (løsningsfokusert 
tilnærming). 

Skolene i Nesset:
Skolene melder om et godt driftsår i 2016. 
Resultatene fra elevundersøkelsene viser 
at elevene presterer godt faglig, det er 
god trivsel og lite mobbing i skolen. 

Teknisk, samfunn og utvikling:
Nesset kommune har en stor eiendoms
masse som skal driftes og vedlike holdes. 
De siste års investeringer og vedlikehold 
på skolebygg og barnehage, sikrer en 
fremtidsrettet drift av våre tjenester.

Renholdere og vaktmestere er nå organi
satorisk lagt til Avdeling for kommunale 
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bygg. Dette har ført til et merkbart bedre 
samarbeid mellom de som drifter og de 
som benytter bygningene. 

Administrasjon:
Ett av tiltakene for å få bedre kvalitet 
på tjenestene, er aktiv bruk av kvalitets
systemet «Losen». Losen benyttes til 
mel  lom annet avviksrapportering, og er 
i tillegg et ledelsesstyringsverktøy. Ny 
grafisk profil er utarbeidet og tatt i bruk 
i 2016. 

Digitalt førstevalg:

Gjennom vår deltagelse i IKT ORKidé 
har vi god drahjelp til digitalisering av 
tjenestene våre. Vi har gjennom mange 
år hatt fokus på å ha gode tjenestebe
skrivelser på nettsidene våre slik at 
innbyggerne skal finne informasjon hele 
døgnet og slik gjøre tjenestene våre mer 
tilgjengelige, men vi har fortsatt en veg å 
gå med digitalisering. Prosjekt i 2016 som 
kan nevnes:

• Tatt i bruk SvarUt – som betyr at inn
byggere og andre får svar fra oss via 
Altinn eller digital postkasse. Dette gir 
raskere svar til innbyggerne og sparer 
administrasjonen for utskrift, porto
utgifter og tid. 

• Skolene har redusert ranselposten ved 
bruk av SvarUt og Fronter.

• Barnehagene deltar i utviklingspro
sjektet IKT barnehageløftet som gir økt 
bruk av IKT i det pedagogiske arbeidet.

• Oppstart av prosjektet Plan og bygge
saksdialog, som gjør at innbyggerne kan 
følge sin sak underveis i behandlingen.

• Økt bruk av emeldinger mellom 
helse foretak, lege og hjemmetjeneste.

• Oppstart av prosjekt om ny velferds
teknologi – skal gi økt kommunika
sjon mellom bruker og hjelpeapparat 
ved hjelp av nye trygghetspakker. Tas 
i bruk i 2017. 

• Tatt i bruk eHandel som forenkler 
kontroll med mottak av varer og 
faktura behandling.

• Elektronisk registrering av time
lønn, godtgjøring og reiseregning for 
 ansatte og politikere.

Lederutvikling – holdninger 
og verdier:

Kommunen som helhet har hatt fokus 
på fysisk aktivitet og gode kostholdsråd 
gjennom prosjektet Helse i alt vi gjør – 
folkehelse og arbeidshelse hånd i hånd. 
Undersøkelser viser at medarbeidere 
som trives på jobb yter mer og er mindre 
borte fra arbeidsplassen. 

I 2016 har det vært gjennomført perso
nalutviklingskurs for ledere, tillitsvalgte 
og verneombud i Helse og omsorg. Mål
setningene med kursene er:
• Kurset skal i seg selv være en positiv 

opplevelse.

• Oppstart/videreføring av en 
utviklingsprosess i Nesset kommune 
som skal gi et bedre arbeidsmiljøet og 
økt nærvær. 

• De tilsatte, de som vet hvor skoen 
trykker, skal være aktive aktører i 
arbeidet fra nåsituasjon til ønsket situ
asjon når det gjelder arbeidsmiljøet på 
egen arbeidsplass. 

• Muligheter for den enkelte til å tenke 
gjennom hvordan en selv fungerer i 
samspill med andre. 

• Få den enkelt ansatte til å tenke gjen
nom, og komme med sin tanker, om 
hva en selv kan bidra med for å bedre 
arbeidsmiljøet på enheten/avdelingen. 

• Et bidrag til at alle ansatte i Nesset 
opptrer som ett lag/team. 

Reduksjon i sykefravær:

Nesset kommune har mål om å  redusere 
sykefraværet med 10% årlig, og har gjen
nom flere år hatt fokus på å redusere 
fraværet og øke nærværet. 

Våre enhetsledere og avdelingsledere 
jobber systematisk i arbeidet med å redu
sere fraværet. 

Det totale fraværet i Nesset kommune i 
2016 er slik fordelt pr. kvartal, tallene for 
2015 i parentes:
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Folkehelse og integrering:

Folkehelse handler om å legge til rette 
for å fremme befolkningens helse og 
trivsel, samt redusere faktorer som har 
negativ innvirkning. Betydning for folke
helse vurderes i alle saksutredninger 
som legges fram for politisk behandling. 
I forbindelse med arbeidet med kommu
nereform har medvirkning og involve
ring har vært sikret i form av informa
sjonsmøter og folkeavstemming.

Det er opprettet et tverretatlig kommu
nalt samarbeidsforum som arbeider med 
bosetting og integrering av flyktninger. I 
tillegg er det opprettet kontakt og dialog 
med frivillige lag og organisasjoner i 
Nesset. Her spiller Nesset frivilligsentral 
en viktig rolle. I februar 2016 ble det star
tet opp tilbud om norskopplæring samt 
arbeidsrettet introduksjonsprogram. De
ler av denne tjenesten har tidligere vært 
utført av Sunndal kommune på vegne 
av Nesset kommune. Nå foregår dette 
opplæringstilbudet i egen regi i tidligere 
lokaler til Eidsvåg barnehage. 

Sykefravær fordelt på kvartal
Tidsrom Prosent 2016 Prosent 2015
1. kvartal 9,16 8,50
2. kvartal 6,74 9,49
3. kvartal 7,19 7,25
4. kvartal 8,40 9,19
Året 7,87 8,59

Fra 2015 til 2016 har vi redusert 
fraværet med 8,38 %

Nesset kommune

ANERKJENNELSE
PÅLITELIGHET
RESPEKT
INTERESSE
LØSNINGSORIENTERT

Jeg velger meg april! 
I den det gamle faller, 
i den det ny får feste, 
det volder litt rabalder 

– dog fred er ei det beste, 
men at man noe vil.

Jeg velger meg april, 
fordi den stormer, feier, 
fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier, 
fordi den krefter velter, 

– i den blir somren til!
Bjørnstjerne Bjørnson

Våre 
   verdier

Vi er flinke til å gi gode tilbakemeldinger til  
andre. Ledere ser sine medarbeidere, og gir  
dem oppgaver de kan vokse på.

ANERKJENNELSE

PÅLITELIGHET

RESPEKT

INTERESSE

LØSNINGSORIENTERT

Vi holder det vi lover, og følger opp regelverk  
i lover og forskrifter.

Vi viser respekt for andre, og forventer det 
samme tilbake. Det er avgjørende for en god 
og konstruktiv dialog.

Vi er oppriktig interessert i jobben vår og i våre 
kolleger. Dermed er alle med og bidrar til et godt 
arbeidsmiljø og god kvalitet på tjenestene.

Vi jobber alltid for å finne løsninger når problem 
oppstår, og vi skal ha fokus på utvikling og nytenking.
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MEDARBEIDERE OG 
ORGANISASJON
Nesset kommune har mange dyktige medarbeidere som står på og yter 
sitt beste for at innbyggere og brukere skal få de tjenestene de har krav 
på. Det er viktig for arbeidsgiver at de ansatte føler seg sett og verdsatt, 
uansett hvor i organisasjonen de jobber. Hver enkelt er en viktig brikke i 
det store bildet. «Ingen greier alt, men sammen greier vi mye». Alle som 
utøver rådmannens myndighet i kraft av arbeidsgiverrollen har et spesi-
elt ansvar for å ivareta sine ansatte. 

Likestilling, livsfasepolitikk 
og etikk

På forsiden av kommunens likestillings
plan står det at: “Alle mennesker har 
rett til gode og rettferdige arbeidsvilkår. 
Usaklig forskjellsbehandling på grunn av 
for eksempel kjønn, alder, nedsatt funk
sjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell 
orientering skal ikke aksepteres”. 

Kommunens kjerneverdier er et nyttig 
verktøy for alle som skal jobbe med like
stilling. Ved aktiv bruk av APRIL; og be
tydningen av anerkjennelse, pålitelighet, 
respekt, interesse og løsningsorientering, 
vil likestillingsarbeidet falle naturlig inn i 
den daglige driften.

Som hovedstrategi for likestillings
arbeidet vil Nesset kommune ta i bruk 
en metode der kjønnsperspektivet skal 
være gjennomgående for alle politikk 
og samfunnsområder, og der en etter
spør om planer og vedtak vil slå ulikt 
ut for henholdsvis kvinner og menn. I 
tillegg kan det være nødvendig å ta i 
bruk særtiltak. Vi ser at kommunen har 
systematiske ulikheter som at menn er 
i mindretall, og delvis er helt fravær
ende i noen av de største enhetene. Vi 
ser også at rundt 80 % av kvinnene som 
er ansatt i helse og omsorgsektoren i 
kommunen arbeider deltid. Vi må også 
anta at flere og flere av disse etter hvert 
ønsker en større stillingsprosent, og da 
vil et planmessig arbeid være et viktig 
hjelpemiddel for å nå målet om større 
stillinger og flere menn inn i de typiske 
kvinne dominerte yrkene.

Nesset kommune sitt mål for like-
stillingsarbeidet
• Å inkludere likestillingstiltak i rekrut

teringspolitikken

• Å jobbe aktivt for mangfold på alle 
nivå i kommunen

• Å sikre at opplæring og kompetanse
tiltak er tilrettelagt for alle ansatte

• Å tilrettelegge arbeidsplasser og 
arbeids organisering slik at det ikke 
ekskluderer ansatte på grunn av 
kjønn, seksuell legning, etnisitet eller 
nedsatt funksjonsevne

• Å sikre en enhetlig rapportering slik 
at det sentrale leddet vet hva som skjer 
på de ulike enhetene i kommunen

• Å rapportere om arbeidet for like
stilling i årsrapporten

Kvinner og menn skal være representert 
med minimum 40 % for at det kan sies å 
være jevn kjønnsbalanse. Kvinnene ut
gjør flertallet av de ansatte i kommune
sektoren som helhet. I Nesset kommune 
er 80 % av de ansatte kvinner (inkl. 
deltidsansatte brannmannskap).

Etnisitet, seksuell orientering eller 
nedsatt funksjonsevne. 
Alle enheter i kommunen skal jobbe 
aktivt for å forhindre all form for dis
kriminering, mobbing og trakassering. 
Spesielt skal man være oppmerksom på 
om mobbingen har oppstått på grunn 
av etnisitet, seksuell orientering eller 
nedsatt funksjonsevne. Ved rekruttering 
til stillinger skal alle søkere vurderes ut 
fra like vilkår. Det skal jobbes aktivt for 
mangfold på alle nivå i kommunen. 
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Kommunens ansettelsesreglement viser 
blant annet til likestillingslovens og 
hovedtariffavtalens bestemmelser som 
omhandler likestilling. I samme regle
ment har kommunen vedtatt at det som 
hovedregel skal ansettes i 100 % stilling, 
med mindre omfanget av arbeidet eller 
en vurdering av arbeidssituasjonen 
tilsier noe annet. Ved ledig stilling skal 
deltidsansatte ved intern utlysing tilbys 
utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel 
stilling, dersom vedkommende er kvali
fisert for stillingen. Mange deltidsstil
linger er som en følge av at den ansatte 
selv ønsker å jobbe i redusert stilling. 
Dette er ofte i sammenhenger med 
omsorg for små barn. Kommunen har 
innvilget alle søknader om slik omsorgs
permisjon.

Etikk
Etisk kvalitet på tjeneste og myndighets 
utøvelse er en forut setning for at inn
byggerne og brukerne skal ha tillit til 
kommunen. Ansatte i Nesset kommune 
skal ledes av både allmenn etiske og 
forvaltningsetiske verdier og normer. 
Dette gjelder både i forvaltning og 
myndighetsutøvelse, og innenfor de 
mer brukerorienterte tjenestene, som 
for eksempel skole, barnehage og helse 
og omsorgstjenestene. Alle ansatte har 
et selvstendig ansvar for å bidra til at 
tjenestene utøves på en etisk forsvarlig 
måte, og at virksomhetens tillit og anse
else blir ivaretatt. De ansatte skal ikke la 
egne interesser påvirke saksbehandling 
eller arbeid for øvrig, og heller ikke la 
hensynet til egen eller virksomhetens 
bekvemmelighet eller prestisje påvirke 
handlinger eller avgjørelser.

Lokale forhandlinger 2016 - 
oppsummering

I kommunens Lønnspolitiske plan pkt. 
4 har kommunen vedtatt følgende:
De lokale forhandlingene skal bidra til 
likestilling mellom kvinner og menn. Ved 
lokale lønnsvurderinger skal det gjøres 
en vurdering av hvilke stillinger det vil 
være naturlig å sammenligne med i andre 
enheter. Det skal da legges vekt på krav 
til utdanning og ansvars og myndighets
område for stillingene. Lengden på utdan
nings tiden alene er ikke en garanti for lik 
avlønning yrkesgruppene imellom. Hvor 
stort ansvar som er tillagt stillingen, både 
budsjettansvar, personal ansvar og ansvar 
overfor tredjeperson skal vektlegges.

Kapittel 4
De sentrale partene ble i tariffopp gjøret 
for 2016 enige om at det ikke skulle 
gjennomføres lokale forhandlinger for 
ansatte i kap. 4 i 2016, disse forhand
lingene skal gjennomføres høsten 2017. 
Alle tillegg ble fastsatt sentralt. Denne 
gruppen utgjør ca. 90 % av de ansatte. 

Kapittel 3 og 5
Det ble gjennomført lokale forhandlinger 
for ansatte i kap.3, ledere og kap.5, fagstil
linger. Grunnlaget for gjennomføring
ene av lokale forhandlinger i 2016 var 
lønnspolitisk plan og sentrale føringer. 
For denne gruppen av de ansatte er det 
lagt føringer i hovedtariffavtalen som 
sier at det ved lønnsvurdering for stillin
ger som ikke er omfattet av de sentrale 
lønnsbestemmelsene skal det tas hensyn 
til lønnsutviklingen i tariffområdet for 
øvrig. Forhandlingene i kap.3 og 5 ble 
gjennomført uten brudd mellom partene.  

Gjennomsnittlig lønnsøkning 2015/16
2016 2015  2014 Samla 3 år

Kap 3 4,47 4,64 4,19 13,3
Kap 4 4,55 3,20 5,90 13,7
Kap 5 3,69 4,52 5,44 13,7
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Sykefravær

Arbeidsgivere som bryr seg om sine 
medarbeidere er vårt viktigste virkemid
del mot sykefravær. Alle medarbeidere i 
Nesset kommune er like viktige for at vi 
skal kunne levere gode tjenester til våre 
brukere og innbyggere. 

Etter langsiktig arbeid med å  redusere 
sykefraværet ser vi at fraværet er redu
sert med 8,7 % fra 2014 til 2015 og fra 2015 
til 2016 er fraværet ytterligere redusert 
med 8,38%.  Målet for prosjektet Helse i 
alt vi gjør – Folkehelse og arbeidshelse 
hånd i hånd var å redusere sykefraværet 
med 10 % årlig. I perioden 20052015 har 
sykefraværet variert mellom 6,11 % og 
9,41 %. Høyest fravær i perioden var i 
2014 med et fravær på 9,41 %. Hva som er 

det «riktige» fraværet i kommunen er van
skelig å si. Det er det  legemeldte fraværet, 
og spesielt fravær over 16 dager som drar 
opp fraværstallene. På alle enhetene har 
lederne og medarbeidere samarbeidet for å 
øke trivselen på arbeids plassen og dermed 
også jobbet for å redusere sykefraværet. 
Når noen like vel blir sykemeldt, jobber alle 
enhetene etter intensjonene i IAavtalen 
med tett oppfølging av den enkelte. I løpet 
av 2016 har vi gjennomført oppsummering 
av Personalutviklingskursene for avde
lingsutvalgene i pleie og omsorg. Kursene 
blir positivt tatt imot av de som deltar, 
og målet med kursene er å bevisstgjøre 
hver enkelt og skape trygghet i gruppene, 
og sette fokus på holdninger. Kursene er 
finansiert gjennom tilskudd fra KLP og 
gjennom NAV sin ordning med tilretteleg
gingstilskudd for å forebygge sykefravær. 

De siste årene har vi forsøkt å jobbe 
med forebygging fremfor reparasjon. 
Kommunen som helhet har hatt fokus 
på fysisk aktivitet og gode kostholdsråd 
gjennom prosjektet Helse i alt vi gjør – 
Folkehelse og arbeidshelse hånd i hånd. 
Undersøkelser viser at medarbeidere 
som trives på jobb yter mer, og er mindre 
borte fra arbeidsplassen. Spørsmålet 
mange stiller seg er hvorfor noen alltid er 
på jobb, mens andre har et større fravær? 
Kan vi legge til rette på en slik måte at 
flere kan komme raskere tilbake til jobb 
etter lengre fravær? Henger det sammen 
med trivsel og tilhørighet på arbeids
plassen? Eller er det andre faktorer som 
arbeidsgiver kan være med å påvirke? 
Noe sykefravær vil det alltid være, og det 
skal det være. Men med fokus på trivsel, 
arbeidsglede og smarte kostholdsråd 

Lønn og stillingsprosent fordelt på kjønn pr. utdanningsgruppe
Kjønn Gj.snitt stillingsprosent Gj.snitt årslønn  ansatt Gj.snitt årslønn hel stilling

2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013 2016 2015 2014 2013

Stilling uten 
utdanning

K 58,00 57,00 63,06 56,04 225 434 213 168 230 393 197 466 386 040 363 927 365 280 326 816
M 22,00 40,00 70,00 79,44 77 445 146 660 257 875 287 374 333 350 361 400 363 482 358 533

Fagarbeider-
stilling

K 70,00 71,50 59,68 68,77 283 356 282 767 227 093 253 421 401 991 391 652 378 941 370 954
M 86,00 89,13 96,00 96,08 347 797 349 086 370 390 370 954 403 299 445 734 385 764 385 798

Høyskole-
utdanning

K 82,41 83,00 81,30 82,54 399 807 387 080 390 593 384 037 489 060 466 609 496 762 459 561
M 91,00 88,30 88,61 93,03 466 878 440 087 437 783 457 428 532 524 485 190 497 850 493 570

Stab inkl.
rådmann

K 100,00 100,00 100,00 100,00 787 167 751 250 720 500 686 125 787 167 751 250 720 500 686 125
M - - - - - - - - - - - -

Rådmannens 
ledergruppe

K 100,00 100,00 100,00 100,00 653 750 640 000 593 750 563 500 653 750 640 000 593 750 563 500
M 100,00 100,00 100,00 100,00 706 667 666 333 644 000 617 667 706 667 666 333 644 000 617 667

Mellom ledere
K 91,00 89,87 92,71 18,00 503 671 514 163 530 033 503 083 553 291 563 519 584 387 533 118
M 77,00 73,00 100,00 100,00 498 233 442 000 570 000 540 000 698 667 631 333 570 000 540 000

Deltids brannmannskap er ikke med i denne tabellen fra og med 2012. Reduksjon i gjennomsnitt årslønn for flere av gruppene skyldes i hovedsak 
at vi har hatt utskiftinger og dermed færre med full ansiennitet. Dette påvirker selvsagt gjennomsnittslønn for gruppen.

Antall årsverk pr. 31.12. fordelt på kjønn
Årsverk Antall ansatte Antall deltidsstllinger Gj.snitt stillingsprosent 

K M K M K M K M
Rådmannskontoret inkl. voksenop-
plæring 5,50 2,50 7,00 3,00 3,00 1,00 78,57 83,33
Økonomiavdelinga 4,00 - 4,00 - - - 100,00 -
Servicekontoret 4,70 - 5,00 - 1,00 - 94,00 -
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 26,29 8,00 31,00 8,00 12,00 - 84,81 100,00
Indre Nesset barne- og ungdomsskule 13,95 1,00 18,00 1,00 8,00 - 77,50 100,00
Barnehagene 20,40 - 25,00 - 15,00 - 81,60 -
Kultur 3,64 0,36 7,00 1,00 5,00 1,00 0,52 0,36
Helse og omsorg 109,26 9,54 160,00 12,00 135,00 4,00 68,30 79,50
Teknisk, samfunn og utvikling 12,67 12,10 16,00 14,00 7,00 4,00 79,20 86,43
NAV kommunal del inkl. flyktningtj. 2,40 1,60 3,00 2,00 1,00 1,00 80,00 80,00
Brannvesen 2,00 29,00 2,00 29,00
Årsverk / antall / stl.str totalt 201,68 35,10 267,00 41,00 180,00 11,00 75,54 85,61

Antall ansatte kan ikke summeres ned i tabellen da det kan være noen som har deltidsstillinger i flere forskjellige enheter. 
Deltid brann er ikke med i sluttlinjen.



29ORGANISASJON

kan det være mulig å redusere noe av 
fraværet. I tillegg til dette arbeidet har 
alle enhetene hatt fokus på oppfølging av 
syke meldte arbeidstakere og IAavtalen 
for øvrig. Nesset kommune har gode 
rutiner for oppfølging av de som, på 
tross av god tilrettelegging, likevel må 
være borte fra arbeidsplassen på grunn 
av sykdom.

Det egenmeldte fraværet hos oss lå på 
0,79 % for hele året og det legemeldte 
korttidsfraværet 1 – 16 dager er på 1,27 %.  
Dette lave nivået på korttids fravær har vi 
hatt i hele perioden 2005 2016. 

Også i 2016 har vi forsøkt å tilby alterna
tive arbeidsplasser til noen av våre 
med   arbeidere som er langtidssykemeldt. 
Dette har i flere tilfeller vært vellykket 
utprøving, og har i enkelte tilfeller ført 

til varig omplassering til annet arbeid. 
Det har også vært til god hjelp for den 
ansatte, og for NAV, i arbeidet med å 
kartlegge muligheten for alternativt 
arbeid. Vi har ingen grunn til å anta at 
langtidsfraværet i hovedsak er arbeids
plassrelatert. 

Sammenlignet med de andre kommu
nene i Møre og Romsdal ligger Nesset 
kommune rundt gjennomsnittet når det 
gjelder sykefravær. Den kommunen med 
lavest fravær har 6,45 % og den som har 
høyest ligger på 11,02%. I denne målin
gen som går fra 4. kv. 2015 til og med 3. 
kv. 2016 har Nesset et fravær på 9,12%. 
19 kommuner ligger under Nesset og 16 
kommuner ligger over. (Fraværstallene i 
denne tabellen stemmer ikke med kom
munens egne tall, men de gir et bilde i 
forhold til øvrige kommuner i fylket)

Sykefraværsutviklingen i Nesset kommune de siste 10 årene
Sykefraværsutviklingen i % 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Egenmeldt fravær 1-8 dg 0,79 0,83 0,73 0,92 0,88 0,88 0,81 0,81 0,65 0,65 0,70 0,70
Legemeldt fravær 1-16 dg 1,27 1,35 1,43 1,73 1,20 1,56 1,32 1,01 0,93 0,93 1,36 0,99
Refusjonsberettiget fravær 5,82 6,41 7,25 5,52 5,88 5,54 4,66 4,30 6,12 6,12 6,40 7,45
Samlet fravær 7,87 8,59 9,41 8,17 7,96 7,97 6,79 6,11 7,64 7,70 8,46 9,15

Reduksjon eller opphør i arbeidsforhold  årsaker
Årsak 2016 2015 2014 2013 2012 2011
AFP helt - 4 7 6 6 5
AFP delvis 1 - - 3 2 2
Alderspensjon 8 4 7 5 8 1
Alderspensjon delvis - 1 1 - - -
Uførepensjon helt 5 4 6 3 2 4
Sluttet andre årsaker 4 - 15 7 9 4
Sluttet totalt 18 18 40 25 30 17

IA-avtale

Nesset kommune har som mål om 
fortsatt å jobbe aktivt for å nå både de 
oppsatte målene i den nasjonale IAavta
len og de lokale målene. 

Opplæring og 
utdanningspermisjoner 

I kommunens permisjonsreglement er det 
tatt inn en bestemmelse om at der enhe
ten har meldt behov for spesielle kompe
tansehevingstiltak kan det innvilges 
permisjon med lønn for å gjennomføre 
en slik utdanning. I kommunen totalt har 

8 personer fått tilskudd/permisjon m/
lønn for å gjennomføre fagarbeideropp
læring. 7 personer har fått tilskudd og/
eller permisjon for å ta videreutdanning 
på høyskolenivå. Kommunen deltar i det 
statlig initierte videreutdanningsløpet for 
undervisningspersonell der stat – kom
mune og ansatt bidrar etter en sentralt 
bestemt fordelingsnøkkel av kostnadene. 

Rekruttering 

I løpet av 2016 har vi lyst ut 14 ulike 
stillinger, inkludert ferievikarer og andre 
vikariater. Dette er en nedgang på 7 
stillinger fra 2015. Vi har i hovedsak fått 
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ansatt personer med den fagbakgrunn 
som har vært ønskelig. Både arbeids
miljøloven og tariffavtalen har bestem
melser om rett til utvidelse av stilling, 
derfor har vi ved all ledighet i stillinger 
først forsøkt utvidelse av stilling til egne 
ansatte, før vi har lyst ut eksternt. 

Tillitsvalgte/verneombud - 
Samarbeidsutvalget

Nesset kommune har over flere år hatt 
et godt samarbeid med tillitsvalgte og 
verneombud. Det er etablert et utvalg 
kalt samarbeidsutvalget. Her møtes 
hovedtillitsvalgte som har frikjøpt tid, 
hovedverneombudet, rådmann og perso
nalsjef. På disse møtene blir det utvekslet 
informasjon, og det blir diskutert saker 
som angår de ansatte generelt. Ved revi
dering av reglement og rutiner blir disse, 
som hovedregel, tatt opp i samarbeidsut
valgets møter før de sendes til ordinær 
høringsrunde, og videre til administrativ 
eller politisk behandling. To hovedtil
litsvalgte er medlemmer i kommunens 
Administrasjonsutvalg. De tillitsvalgte 
og verneombud har stor kompetanse 
innenfor sitt felt, og er viktige og gode 
samarbeidspartnere i arbeidet med å 
skape trygghet og forutsigbarhet for de 
ansatte. De opptrer alltid profesjonelt i 
sitt arbeid overfor arbeidsgiver.

Internkontrollsystem  
m/ HMS-hjul

I 2015 innførte alle enhetene det elektro
niske kvalitetssystemet Kvalitetslosen, 
lokalt kalt Losen. Hver enhet/avdeling 
begynte å legge inn rutiner, reglement, 
lover og forskrifter som regulerer driften 
av kommunen. Dette er et omfattende 
arbeid, og det gjenstår fortsatt mye før vi 
kan si at vi bruker systemet fullt ut. Losen 
er også et system som ivaretar avviks
registrering og oppfølging av avvik helt 
frem til avviket er lukket. Melder av avvi
ket vil få tilbakemelding på hva som har 
skjedd med avviket. I systemet ligger det 

også en modul for ROSanalyser.  Dette 
er et viktig hjelpemiddel for ledere for å 
gjennomføre ROSanalyser på alle nivå i 
organisasjonen. Alle ansatte skal kunne 
logge seg inn på Losen for å finne rutiner 
de trenger i hverdagen, og for å kunne 
melde avvik dersom det er nødvendig. 

Innføring av Losen er et samarbeids
prosjekt med Orkidékommunene på 
Nordmøre. Nesset kommunes Intern
kontrollhåndbok er en håndbok som 
inneholder kommunens felles rutiner/
prosedyrer for ulike områder. Noen av 
disse områdene er: oppfølging av syke
fravær og ulykker, vernerunder, avviks
behandling og oppfølging av nytilsatte. 
Nesset kommune har etablert rutiner 
for å kartlegge og risikovurdere både 
fysiske og psykiske arbeidsmiljømessige 
forhold, samt utarbeidet egne rutiner for 
omstillinger som får konsekvenser for de 
ansattes arbeidsmiljø. Rutinene er lagt 
opp slik at risikovurderingen skal skje 
i forkant av beslutning om omstilling /
omorganisering. 

Arbeidsmiljøutvalg - HAMU  

Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende 
og rådgivende organ som skal virke for 
gjennomføringen av et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø i virksomheten. 

Hovedarbeidsmiljøutvalg er et kombi
nert lovbestemt arbeidsmiljøutvalg og 
samarbeidsutvalg med oppgaver som 
angitt i arbeidsmiljøloven § 72, forskrif
ten § 9 og Hovedavtalen del B § 6

• Hovedarbeidsmiljøutvalget skal delta 
i arbeidet med å utarbeide handlings
program for verne og miljøarbeidet i 
virksomheten.

• Utvalget, eller representanter for 
utvalget, skal foreta befaringer i virk
somheten for å kartlegge og vurdere 
behovet for verne og miljøtiltak.

Fagorganisasjoner med frikjøpt tid
Fagforbundet 50 % frikjøp Sissel Ebbesen Bugge
Utdanningsforbundet 20 % frikjøp Nils Erling Skarseth
Delta 11 % frikjøp Peggy Brandt Vike
NSF 11 % frikjøp Siw Janne Ernes Aasen
HVO 10 % frikjøp Marit Hammervold

Marit Hammervold
Hovedverneombud

Siw Janne Aasen
Sykepleierforbundet

Peggy Brandt Vike
Delta

Sissel Ebbesen Bugge
Fagforbundet

Nils Erling Skarseth
Utdanningsforbundet
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• Utvalget skal gi råd om prioritering av 
virksomhetens planer i arbeidsmiljø
spørsmål og skal selv ta opp spørsmål 
om nye tiltak.

• Utvalget skal også arbeide for at de 
ansatte i virksomheten får innsikt i 
arbeidsmiljøproblemer og søke deres 
medvirkning i verne og miljøarbeidet.

Ved å opprette underutvalg til HAMU 
(hovedarbeidsmiljøutvalget) har vi 
oppnådd å få lokale arbeidsmiljøutvalg 
som jobber etter de bestemmelsene som 
er nedfelt i Arbeidsmiljøloven kap.7. Når 
de lokale arbeidsmiljøutvalgene rappor
terer til HAMU, får vi en god kontinuitet 
i miljøarbeidet. Ved å benytte oss av 
muligheten til å opprette lokale arbeids
miljøutvalg har det også vært lettere å 
oppfylle lovens krav om at arbeidsmiljø
utvalget skal delta på vernerunder, delta 
i utarbeidelsen av handlingsplaner og 
prioritere hvilke miljøtiltak som eventu
elt må igangsettes på arbeidsplassene.

Vernetjeneste / 
Bedriftshelsetjeneste

Alle ansatte i kommunen er innmeldt i 
bedriftshelsetjenesten Stamina. Bedrifts
helsetjenesten bistår enhetene i spørsmål 
som har med arbeidsmiljøet og den enk
eltes arbeidssituasjon å gjøre. I hovedsak 
gjøres dette gjennom forebyggende tiltak. 
Bedriftshelsetjenesten er også en god sam
arbeidspartner i enkeltsaker og i arbeids
plassvurderinger. Bedriftshelse tjenesten 
kan delta, og er en naturlig samarbeids
partner, i dialogmøter mellom sykemeldt 
arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV. 

Nesset kommune har 18 verneom
råder med egne verneombud. Marit 
 Hammervold har vært kommunens 
 hovedverneombud i 2016. Verneombud 
og hovedverneombud er valgt av og 
blant de ansatte, og representerer de 
ansatte i alle saker som angår arbeids
miljøet. Hovedverneombudet er fast 
medlem i kommunens hovedarbeids
miljøutvalg, HAMU og er kommunens 
AKANkontakt. 

HMSårshjul for Nesset kommune
Handling Ansvar Medvirkende Når
Personalmøter skal gjennomføres. Rapporter vedr. forrige års risiko-
vurderinger/ handlingsplaner settes opp og sendes HAMU (årsrapport) 
via de lokale AMU

enhetsleder / avdelingsleder
verneombud / 
avdelingsutvalg / 
andre fra personalet

januar

Valg av verneombud (hvert 2. år) personalsjef enhetsleder januar
Grunnkurs i arbeidsmiljø enhetsleder / avdelingsleder verneombud januar
HAMU får orientering om status for avviksmeldinger rådmann / HAMU februar
Årsmelding til HAMU fra lokale AMU enhetsleder lager sak til HAMU Lokale AMU februar

Arbeidsmiljøkonferansen rådmann og enhetsledere verneombud / 
tillitsvalgte mars

Årlig vurdering av HMS-rutiner og planverk rådmann / HAMU mars
HAMU behandler årsrapport inkl. rapporter vedr siste års 
arbeid fra lokale AMU rådmann / HAMU mars/april

Vernerunder med risikovurderinger gjennomføres. enhetsleder / avdelingsleder
verneombud / 
avdelingsutvalg / 
andre fra personalet

april / mai

AMU behandler rapporter og vurderer tiltak enhetsleder/ AMU mai 
Nye handlingsplaner utarbeides. Det spesifiseres hva som kan 
gjøres med innsats og omtanke
- tiltak innenfor eget budsjett 
- tiltak som krever ressurser utenom dem enheten selv rår over.

enhetsleder / avdelingsleder
verneombud / 
avdelingsutvalg / 
andre fra personalet

3.kvartal

Plan for tiltak som krever ressurser utenom dem enheten 
selv rår over legges fram for HAMU enhetsleder og AMU september

Rapport fra enhetene til HAMU via lokale AMU avdelingsleder   PTV og verneombud oktober
HAMU behandler rapporter og vurderer tiltak rådmann / HAMU november
Ledergruppen får orientering om status for avviksmeldinger rådmann
Plan for vernerunde og utarbeiding av rapport og handlingsplan 
på enheten fastsettes enhetsleder / avdelingsleder verneombud / 

avdelingsutvalg / andre 4.kvartal

Handlingsplaner for HMS-arbeidet utarbeides/revideres (det skal gjøres 
greie for hvorledes den enkelte enhet skal bidra til å nå kommunens 
målsettinger for HMS-arbeidet)

enhetsleder / avdelingsleder verneombud / 
avdelingsutvalg / andre 4.kvartal

Kvalitetshåndboken revideres ved behov HAMU

Arbeidstakerrepresentanter:

Marit Hammervold 
HVO - hovedverneombud
leder for HAMU
Nils Erling Skarseth
Utdanningsforbundet
Peggy Brandt Vike
Delta
Sissel Ebbesen Bugge
Fagforbundet

Arbeidsgiverrepresentanter:

Anne Grete Klokset
rådmann
Rolf Jonas Hurlen 
ordfører
Anne-Karin Sjøli 
personalsjef
Jan Karstein Schjølberg 
enhetsleder Helse og omsorg

HAMU hadde i 2016 
følgende åtte representanter:
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ØKONOMI
Nesset kommunes regnskap er bokført i henhold til kommunelovens § 
48 med gjeldende forskrifter og kommunale regnskapsstandarder (KRS).

RESULTAT OG ANALYSER
  

Regnskapsresultat

Netto driftsresultat er positivt med kr 3,7 
mill, dvs. 1,3 pst av driftsinntektene. 
Dette bør over tid være på 1,75 pst av 
driftsinntektene.

Nesset kommunes driftsregnskap viser 
et regnskapsmessig mindreforbruk 
(overskudd) på kr 4,98 mill. Dette er 
midler som kommunestyret ikke har tatt 
stilling til bruk av i 2016. Det meste av 
overskuddet i 2015 er avsatt til disposi
sjonsfond i 2016, kr 5,9 mill.

Tidligere år har variable timer som ble 
utført fra ca. 15 november blitt utbetalt 
året etterpå og ikke kommet med på 
riktig regnskapsår. Dette er endret fra 
og med 2016. Lønn utbetalt i januar 2017 
som gjaldt 2016 er kostnadsført i 2016. 
Lønnssystemene og rutinene er etter 
hvert blitt så bra at vi fra nå av kan følge 
anordningsprinsippet også på lønn. Det 
vil si at alle lønnskostnader henføres 
til året de er påløpt. På grunn av denne 
omleggingen viser regnskapet for 2016 
en høyere kostnad enn det ellers ville 
gjort. For å rette opp denne forskyv
ningen mellom årene er regnskapet for 
2016 belastet med en ekstra kostnad på 
kr 2,9 mill. Fra og med 2017 vil regn
skapet vise lønnskostnader for ett år.
 
Det er foretatt investeringer i anleggs
midler med kr 75,8 mill, herav kr 5 mill 
på vann og avløp (selvkostområdet) 
Investeringsregnskapet er finansiert/ 
balansert med bruk av frie midler som 
lån, momskompensasjon, i tillegg til 
øremerka tilskudd fra andre. Alle midler 
regnes i prinsippet som frie midler med 
unntak av midler reservert særskilte 
formål i henhold til lov, forskrift eller 
avtale (med giver), jf. brev av 7.4.2010 fra 
Kommunal og regionaldepartementet.

Avviksanalyse

Vesentlige avvik: 
drift (skjema 1A, 1B):
• Enhetene hadde et mindreforbruk 

på kr 72 000, inkl. innsparing på 
pensjons kostnader med kr 0,6 mill.

• Skatt og rammeoverføringer gav en 
merinntekt på kr 0,9 mill som utgjør 
merinntekter på skatteutjevnings
midlene.

• Salg av kommunens konsesjonskraft 
gav en merinntekt på kr 1,9 mill.

• Kompensasjonsinntekter (mva
komp og rentekomp), merinntekt 
på kr 0,8 mill.

• Netto innsparing på renter og kalkula
toriske inntekter VA, kr 0,6 mill.

• Eiendomsskatt, inntektssvikt med 
kr 0,1 mill.

• Opprydding i bruk av bundne fond 
som er benyttet tidligere regnskapsår, 
kr 0,9 mill

Vesentlige avvik: 
investering (skjema 2A, 2B):
• Av bevilgning (revidert budsjett) til 

investeringsprosjekter på kr 78,1 mill 
ble kr 75,8 mill benyttet (97%). Års
regnskapets skjema 2B viser hvilke 
investeringsprosjekter som har over
skridelser og restmidler. Låneopptak 
ble foretatt i henhold til opprinnelig 
budsjett, og regnskapet viser ubrukte 
lånemidler til investeringer, kr 28 mill 
ved årets slutt.

• Utlån av Husbankmidler (startlån) har 
vært lavere enn forventet. Ubrukte 
låne midler til dette formålet er på 
kr 2,8 mill ved årets slutt.
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Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser resultatet av 
kommunens ordinære, løpende drift 
innenfor det finansielt orienterte regn
skapssystemet. Det betyr at avskriv
ninger er erstattet med avdrag på lån.  I 
tillegg er netto renteutgift trukket fra. 
Kommunen bør ha et netto driftsresultat 
som ligger på minst 1,75 pst av driftsinn
tektene. Årets resultat er på 1,3 pst, dvs. 
kr 3,7 mill. Kommunen er avhengig av et 
godt netto resultat for å kunne avsette til 
reserver, ha buffere i forhold til sving
ninger i skatteinntekter og renteutgifter, 
samt egenkapital til investeringer. 

Netto eksterne finansutgifter
Netto eksterne finansutgifter viser hvor 
stor del av kommunens driftsinntekter 
som går med til å betale renter og av
drag. Herunder bokføres renter, avdrag, 
avkastning på plasserte midler, utbytte 
mv. Lavere rente og mindre utlån gjør at 
andelen reduseres.

Brutto investeringsutgifter
Brutto investeringsutgifter i prosent av 
driftsinntektene sier noe om nivået på 
kommunens investeringer i forhold til 
driftsinntektene. Årets investeringer 
tilsvarer 26,4 pst av driftsinntektene, 

Brutto driftsresultat – dekningsgrad skatt og rammeoverføringer

 2012 2013 2014 2015 2016

Driftsinntekter 251 035 260 150 263 946 274 603 287 067

Driftsutgifter 255 080 259 479 264 110 271 685 284 231

Brutto driftsresultat 4 045 671 164 2 918 2 836

Brutto driftsresultat i % av 
driftsinntektene

-1,6 0,3 -0,1 1,1 1,0

Skatt/rammeoverføringer 161 268 167 147 171 663 167 378 173 269

Skatt og rammeoverf. dekker 
% av utgiftene

63,2 64,4 65,0 61,6 61,0

Alle tall i hele 1000 kroner

Diverse nøkkeltall

I prosent av driftsinntektene 2012 2013 2014 2015 2016

Netto driftsresultat -3,4 -1,2 -0,8 1,2 1,3

Netto renter og avdrag 5,8 5,3 4,7 4,1 3,9

Brutto investeringsutgifter 2,5 5,2 13,2 6,3 26,4

Netto lånegjeld *) 80,8 79,6 85,3 83,6 94,1

Arbeidskapital eks. premieavvik 14,9 12,8 10,4 19,3 15,4

Disposisjonsfond 2,7 1,5 1,0 0,2 2,2

* Netto lånegjeld er iht. SSBs indikator

Kommunen har et brutto driftsresultat 
på kr 2,8 mill i 2016, dvs. en reduksjon 
på kr 0,1 mill i forhold til 2015. Skatt og 
rammeoverføringer finansierte 61% av 
kommunens driftsutgifter i 2016, mot 
61,6% i fjor.  
 
Brutto driftsresultat viser resultatet av 
ordinær drift inkl. avskrivninger på 

driftsmidlene. Resultatet gir uttrykk for 
kommunens evne til å betjene lånegjeld 
og til å finansiere deler av årets investe
ringer over driftsresultatet, samt evne til 
å avsette midler til senere års bruk. Over
sikten viser at kommunen har et høyt 
utgiftsnivå i forhold til driftsinntektene.

Brutto driftsresultat

Diverse nøkkeltall



34 NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2016

mot 6,3 pst i fjor. De to siste årene er det 
investert totalt kr 93 mill. De siste 5 årene 
har det vært investert for kr 148 mill. Det 
meste av investeringene er finansiert 
med låneopptak. Dette skal i det lange 
løp finansieres av driftsmidler ved beta
ling av renter og avdrag på lån.    

Netto lånegjeld
Netto lånegjeld i prosent av driftsinn
tektene (SSBs indikator) viser hvor mye 
kommunen har i netto lånegjeld i forhold 
til driftsinntektene. Dette er kommunens 
innlån korrigert for alle utlån og ubrukte 
lånemidler. Netto lånegjeld i forhold til 
driftsinntektene øker og gjeld pr. inn
bygger er økt fra kr 77 301 i 2015 til kr 91 
167 i 2016. Netto lånegjeld utgjør 94,1 pst 
av driftsinntektene i 2016.

Arbeidskapital ekskl. premieavvik
Arbeidskapital ekskl. premieavvik er 
et uttrykk for kommunens likviditet, 
og forteller om kommunens mulighet 
til å betale sine forpliktelser etter hvert 

som de forfaller. Den er på 15,4 pst ved 
utgangen av 2016. Premieavviket er tatt 
ut for at variabelen skal gi et bedre mål 
på likviditeten.

Disposisjonsfondet
Disposisjonsfondet (inkl. utviklingsfon
det) er per 31.12 på kr 6,2 mill. Kommu
nen bør opparbeide seg disposisjonsfond 
for ikke å bli sårbar for svingningene i 
de frie inntektene og renteutgifter, og 
for å ha egenkapital til investeringer. Et 
måltall for disposisjonsfond er minimum 
4 % av driftsinntektene. Disposisjons
fondet utgjør 2,2 pst av driftsinntektene 
31.12.2016. 

Soliditet
Soliditet er et uttrykk for bedriftens evne 
til å tåle fremtidig underskudd. Når man 
vurderer en bedrifts soliditet ser man 
på hvor stor andel av bedriften som er 
finansiert med egenkapital og hvor stor 
andel som er finansiert med lånte midler. 

Egenkapital / gjeld 2012 2013 2014 2015 2016

Egenkapitalprosent 9,4 6,1 6,8 7,7 8,1

Gjeldsgrad 9,6 15,3 13,7 12,0 11,4

Utviklingen de siste 5 årene: 
Egenkapitalprosenten (sum EK*100 /
totalkapitalen) som bør være høyest 
mulig, forteller oss hvor stor andel av 
kommunens eiendeler som er finansiert 
med egenkapital 

Gjeldsgraden (sum gjeld/sum EK) viser 
forholdet mellom kapital som er finansi
ert av utenforstående og kommunen selv.  
Denne bør være lavest mulig. 
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Lånegjeld (mill kr)

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2012

2013

2014

2015

2016 12,6

12,2

16,6

17,1

13,8

350,7

312,0

261,8

257,4

268,0

Investeringer Formidlingslån

Lånegjeld

Kommunen formidler lån fra Husbanken 
til kommunens innbyggere i henhold til 
egne retningslinjer.  Dette skal over tid 
være et nullspill for kommunen.  

Av låneporteføljen til investeringer i 
anleggsmidler er 14,1 pst bundet til 
fastrente, mens resten fortsatt har flyten
de rente. Ved flytende renter vil kommu
nen være veldig sårbar for svingningene 

i rentene, hvis det ikke er bygd opp 
bufferfond.  

Kommunen har per 31.12 et disposisjons
fond på kr 6,2 mill. Dette kan ta høyde 
for noe svingninger i kommunens utgif
ter og inntekter.

I 2016 har kommunen fått rentekompen
sasjon tilsvarende et lån på kr 21,4 mill.

Premieavvik

Nesset kommune har et akkumulert 
netto premieavvik på kr 18,6 mill. Dette 
er midler som kommunen har betalt, 
men som ikke er utgiftsført i regnskapet 
ennå. Når akkumulert premieavviket 
vokser kan kommunen komme i et likvi
ditetsmessig uføre til slutt. Det er derfor 
viktig for kommunen å bygge opp fond 

tilsvarende premieavviket.
Nesset kommune har valgt å utgiftsføre 
premieavviket over maks antall år, dvs. 
7 år fra og med premieavviket for 2014. 
Tidligere år utgiftsføres over 15/10 år.  
Alternativt kunne årets premieavvik 
vært utgiftsført året etterpå.  

Premieavvik akkumulert ( tall i 1000 kroner)

201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002

3395

5171
6363

3577
4443

5412

8489
9267

10796 11074

17934 17365

19688
18567

23427
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Driftsinntekter – prosentvis fordeling

Figuren viser at rammetilskudd og skat
teinntekter utgjør til sammen 60,4 pst av 
kommunens totale driftsinntekter i 2016. 
Dette utgjorde 61 pst i 2015.

Tilskudd og overføringer er inntekter 
som samtidig generer utgifter; rente/
avdragskompensasjon, ressurskrevende 
brukere, fastlønnstilskudd lege, mors
målsundervisning, videreformidling 
spillemidler, m.v.

Momskompensasjon av driftsmidler er 
en del av kommunens frie inntekter.

Kommunestyret har vedtatt å skrive 
ut eiendomsskatt på alle eiendommer i 
kommunen fra 2015. Dette utgjør 7,5 pst 
av kommunens inntekter i 2016.

Tilskudd og overføringer fra stat, 
(fylkes-) kommuner og andre 10,1%

Sjukelønnsrefusjon 2,8%

Salgs og leieinntekter 8,1%

Brukerbetaling for komm. 
tjenester 4,1%

Momskompensasjon 2,0%

Eiendomsskatt 7,5%

Konsesjonsavgifter 2,9%

Salg av konsesjonskraft 2,2%

Naturressursskatt 3,7%

Rammetilskudd 33,9%

Skatt på inntekt og formue 22,8%
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REGNSKAPSSKJEMA

Regnskapsskjema 1A – drift

2016 2015

(Minus = inntekt) Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap

Skatt på inntekt og formue -75 914 602 -76 803 000 -76 803 000 -75 836 714

      Herav: naturressursskatt -10 488 495 -11 500 000 -11 500 000 -11 924 699

Rammetilskudd      1) -97 354 036 -95 545 000 -95 145 000 -91 540 548

Eiendomsskatt 2) -21 424 647 -21 528 000 -21 628 000 -21 652 011

Konsesjonsavgifter -8 367 303 -7 878 000 -7 878 000 -8 367 303

Momsrefusjon -5 678 960 -4 850 000 -4 850 000 -5 520 385

Konsesjonskraftinntekter  3) -5 653 089 -3 750 000 -4 750 000 -4 121 506

Kompensasjonsinnt., renter/avdrag -644 105 -718 000 -718 000 -772 209

Sum frie disponible inntekter 215 036 742 211 072 000 211 772 000 207 810 676

Renteinntekter fra bank -702 081 -500 000 -500 000 -607 612

Renteinntekter utlån -256 026 -200 000 -200 000 -413 633

Renteinntekter Nesset kraft as 4) -970 715 -955 000 -955 000 -1 047 785

Utbytte -3 211 252 -3 200 000 -4 000 000 -2 111 475

Kalkulatoriske inntekter VA -2 346 863 -2 080 000 -2 080 000 -2 240 838

Renteutgifter, provisj. o.a.finansutgifter 6 413 982 6 503 000 6 203 000 6 932 262

Avdrag på lån 10 381 885 10 382 000 10 382 000 9 162 997

Netto finansinntekter/utgifter 9 308 929 9 950 000 8 850 000 9 673 915

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 5 914 000 5 914 000 1 224 000 47 000

Til bundne avsetninger 8 431 980 7 878 000 7 878 000 8 431 481

Bruk av tidligere års mindreforbruk -6 465 222 -6 465 000 0 -2 947 011

Bruk av ubundne avsetn -270 000 -270 000 0 -2 291 000

Bruk av bundne avsetninger -5 406 005 -4 550 000 -4 550 000 -4 550 000

Netto avsetninger 2 204 753 2 507 000 4 552 000 1 309 529

Overf. til investeringsregnskapet 0 0 0 0

Til fordeling 203 523 059 198 615 000 198 370 000 199 446 290

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 198 542 886 198 615 000 198 370 000 192 981 069

Merforbruk/mindreforbruk 4 980 173 0 0 6 465 222

1) Spesifikasjon av rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd og utg.utjevning -83 606 545 -84 030 000 -84 030 000 -82 041 913

Småkommunetilskudd -5 475 000 -5 475 000 -5 475 000 -5 475 000

Skjønnstilskudd -3 401 000 -3 201 000 -2 801 000 -3 271 000

Inntektsutjevning -4 871 491 -2 839 000 -2 839 000 -752 635

2) Eiendomsskatt, næring, verk og bruk -14 776 784 -14 760 000 -14 760 000 -14 969 248

Eiendomsskatt, bolig og fritid -6 647 864 -6 768 000 -6 868 000 -6 682 764
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Regnskapsskjema 1B – fordelt til enhetene drift

2016 2015

Enhet Regnskap
Regulert 
budsjett

Opprinnelig
 budsjett

Avvik fra 
regulert budsjett Avvik % Regnskap

Rådmannens stab/støtte, inkl. fellesutg. 25 917 176 25 730 000 23 401 000 -187 176 -0,7 25 678 444

   Herav:

   Kommunale fellesutgifter/-inntekter 6 535 918 6 413 000 5 464 000 -122 918 -1,9 7 994 328

   Kirkelig fellesråd * 3 863 000 3 863 000 3 860 000 0 0,0 3 692 000

   Rådmannens stab/støtte 8 671 572 8 612 000 8 559 000 -59 572 -0,7 8 738 116

   Skolefaglig rådgiver 6 846 685 6 842 000 5 518 000 -4 685 -0,1 5 254 000

Servicekontor 3 203 263 3 205 000 3 184 000 1 737 0,1 3 285 534

Politisk virksomhet 2 374 009 2 409 000 2 395 000 34 991 1,5 2 427 914

Eidsvåg barne- og ungdomsskole 21 288 830 21 955 000 24 010 000 666 170 3,0 24 118 209

Indre Nesset barne- og ungdomsskule 10 271 046 11 026 000 10 955 000 754 954 6,8 10 427 350

Barnehagene 19 260 745 19 492 000 20 113 000 231 255 1,2 18 189 014

Helse og omsorg (HELO) 84 903 088 84 146 000 83 275 000 -757 088 -0,9 79 646 605

Teknisk, samfunn og utvikling 26 529 611 26 337 000 24 384 000 -192 611 -0,7 23 870 661

Sjølkost (VARSF) ** -910 630 -860 000 -860 000 50 630 5,9 -992 623

Kultur 3 899 097 4 138 000 4 123 000 238 903 5,8 4 375 915

NAV 1 806 650 1 037 000 1 016 000 -769 650 -74,2 1 954 046

Reserver 0 0 2 374 000 0 0

Totalt 198 542 886 198 615 000 198 370 000 72 114 0,0 192 981 069

*) Kommunen dekker også utgifter til renter og avdrag på lån til kirkelig fellesråd sine investeringer. 

**) I kommunens resultat inngår inndekning av tidligere underskudd på selvkostområdene, kr 240 724, jf. note 9.

Redegjørelse for vesentlig avvik tas med under beskrivelse av enhetene.

Regnskapsskjema 1A – drift

2016 2015

(Minus = inntekt) Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap

3) Nesset kraft as selger kommunens konsesjonskraft for Nesset kommunes regning og risiko.

Dette utløser følgende tall for: 2016 2015

 salgsinntekter   14 917 020 12 832 040

 kjøp (Statkraft) -8 879 694 -8 242 578

 Nesset kraft as, eksterne kostnader   -384 237 -467 956

 netto i kommunens regnskap    5 653 089 4 121 506

Salg av antall MWh 58180 58180

Gjennomsnittlig overskudd øre/kWh 9,72 7,08

4) Avtale ansvarlig lån i Nesset kraft as, 26.2.2014.

Avdragsfritt, 3 måneders oppsigelse, rente 6 md Nibor + 1,5 prosentpoeng påslag
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Netto utgifter  prosentvis fordeling mellom enheter / avdelinger

Barnehage 9,7 %

Politisk virksomhet 1,2 %
Servicekontoret 1,6 %

Skolefaglig rådgiving 3,4 %

Rådmann med stab / støtte 4,4 %
Kirkelig fellesråd 1,9 %

Kommunens fellesutgifter 3,3 %

NAV Nesset 0,9 %

Kultur 2,0 % TSU inkl. selvkost 12,9 %

Eidsvåg barne- og ungdomsskole 10,7 %

Indre Nesset barne- og ungdomsskole 5,2 %

Helse og omsorg 42,8 %

Regnskapsskjema 2A – investering

 2016 2015

Note Regnskap
Regulert 
budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 

Investeringer i anleggsmidler 10 75 754 379 78 128 000 94 253 000 17 417 536

Utlån og forskutteringer 7 843 000 5 000 000 5 000 000 3 040 000

Kjøp av aksjer og andeler 2 886 850 850 000 850 000 920 697

Avdrag på lån 950 356 1 047 000 1 047 000 2 643 078

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger 88 314 0 0 0

Årets finansieringsbehov 87 522 899 85 025 000 101 150 000 24 021 311

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 57 058 449 59 391 000 74 364 000 16 087 661

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 936 756 0 0 0

Tilskudd til investeringer * 6 170 000 3 720 000 3 500 000 792 000

Kompensasjon for merverdiavgift 13 185 317 11 787 000 14 239 000 2 228 757

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 285 060 8 477 000 8 047 000 3 210 123

Andre inntekter 28 354 0 0 0

Sum ekstern finansiering 80 663 936 83 375 000 100 150 000 22 318 541

Overført fra driftsregnskapet 128 000 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 6 730 963 1 650 000 1 000 000 1 702 770

Sum finansiering 87 522 899 85 025 000 101 150 000 24 021 311

Udekket/udisponert 0 0 0 0

*) Herav spillemidler i 2016:

Kr 5 500 000 til flerbrukshall Det er anleggseier sin plikt å holde anlegget åpent for allmenn idrettslig virksomhet i 30 
år fra ferdigstillelse. Det stilles krav til drift og vedlikehold av anleggene. Jf. forskrift om 
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet V-0732.

Kr 250 000  til strandpromenaden

Kr 300 000 til ballfelt
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Regnskapsskjema 2B – investeringsprosjekter

Årets budsjett / regnskap Totalt prosjekt Total ramme Ferdig

Prosj.nr Navn på prosjekt
Budsjett 

2016
Brukt pr. 

31.12.16
Rest + 

overskrid 
Brukt 

tidl. år
Brukt pr. 

31.12.16 Vedtatt 1)
Forventa 

slutt år

600158 Flerbrukshall (ledelse, uforuts. kostn, 
mv, jf. pro 600324 2 830 000 2 317 459 512 541 2 583 317 4 900 777 8 420 000 2017

600324 Flerbrukshall, totalentrepr. 
Lønnheim, jf. pro 600158 36 306 000 36 653 125 -347 125  36 653 125 44 000 000 2017

600217 Utbedring ledningsnett - vann 300 000 252 864 47 136  252 864  2016
600218 Utbedring ledningsnett - avløp 150 000 180 726 -30 726  180 726  2016
600234 IKT - investeringer 1 450 000 1 534 559 -84 559  1 534 559  2016
600244 Adressering i Nesset / skilting 350 000 96 522 253 478 338 937 435 459 1 000 000 2017
600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum 1 125 000 991 411 133 589 1 175 159 2 166 570 2 300 000 2016
600263 Utskifting asbestledninger Raudsand 500 000 689 231 -189 231  689 231  2016
600280 Nye EL-tavler 150 000 142 839 7 161 180 651 323 491 600 000 2017
600284 Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 5 700 000 5 917 497 -217 497 269 020 6 186 517 9 469 000 2017
600285 Grøfting langs kommunale veger 400 000 306 733 93 267  306 733  2016

600286 Reasfaltering kommunale 
veger/plasser 1 000 000 978 118 21 883  978 118  2016

600288 Eidsvåg sentrum (alstadplassen) 2 420 000 2 454 122 -34 122 244 648 2 698 770 3 000 000 2017
600291 Forlengelse av avløpsrør 36 000 60 753 -24 753 91 331 152 084 1 141 000 2017
600292 Rehabilitering av vannkummer 300 000 288 943 11 057  288 943 300 000 2016
600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 4 200 000 3 468 353 731 647 325 485 3 793 837 22 350 000 2018
600299 Kunstgrasbanen, nytt dekke 3 500 000 3 282 547 217 453 42 547 3 325 094 3 542 000 2016

600308 Eidsvåg barnehage, 
uteområde (trinn 2) 180 000 175 851 4 149  175 851  2016

600310 Brann- og redningstj. Vistdal og 
Eikesdal (K 72/14) 815 000 811 250 3 750 104 399 915 649 920 000 2016

600312 Brannsikring Vistdal bofellesskap 
(K 73/14) 870 000 735 449 134 551 55 165 790 614 925 000 2016

600315 Botjeneste Holtan, rehabilitering 
(for mye 2015) 0 -18 000 18 000 749 845 731 845  2015

600317 Trafikksikring kommunale veger 3 565 000 3 506 152 58 848 237 969 3 744 121 4 663 000 2017
600319 Måleutstyr 250 000 246 238 3 763  246 238  2016
600320 Renholdsutstyr - TSU 300 000 27 683 272 317  27 683  2017

600321 Nesset prestegard, 
låven/adkomst/brannsikr/enøk 250 000 262 367 -12 367  262 367  2016

600322 Vakt- og mannskapsbil, brann 
(K 95/15) 0 0 0  0  2017

600323 Utstyr brann (K 95/15) 292 000 292 055 -55  292 055  2017

600325 Eidsvåg barnehage, 
utelager/avfallsbod 300 000 294 786 5 214  294 786  2016

600326 EIBUS barnetrinn, 
rehab. trapper, ballekområde 440 000 432 988 7 012  432 988  2016

600327 INBUS, Eresfjord 
skole, rehab. garderober og fasader 2 400 000 2 396 957 3 043  2 396 957  2016

600328 Kommunehus/helsesenter/
omsorgsboliger, forprosjekt 350 000 323 511 26 489  323 511  2016

600329 NOS - ombygging demensavdeling, 
forprosjekt 200 000 201 011 -1 011  201 011  2016

600330 NOS - ombygging demensavdeling, 
gjennomføring 750 000 681 638 68 362  681 638 50 000 000 2017

600331 NOS - rehab. bårerom, branndører 1 000 000 417 392 582 608  417 392  2016
600332 Renovering kommunale bygg 500 000 436 568 63 432  436 568  2016
600333 Brannsikring kommunale bygg 500 000 244 890 255 110  244 890  2016
600334 Kjøp av eiendom 3 031 000 3 030 955 45  3 030 955  2016

600335 Gangveg Solbjørbakken/
Eidsvåg b.skole 1 300 000 1 422 088 -122 088  1 422 088  2016

600336 Overvann komm.veg, 
Hammervollhagen 26 118 000 87 725 30 275  87 725  2016

600345 Kjøp av bil UR90307 0 128 000 -128 000  128 000  2016
180003 Utgifter ved tomtesalg 0 1 025 -1 025  1 025  2016

 SUM 78 128 000 75 754 379 2 373 621 6 398 475 82 152 854 152 630 000  

1) Oppdatert iht vedtatt budsjett 2016 og alle vedtak i løpet av 2016, samt midler avsatt i økonomiplan (2016-2019)
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600158 Flerbrukshall, prosjektledelse, uforutsette kostnader mv.

Budsjett 2 830 000 Prosjektet hører sammen med prosjekt nr. 600324 og omfatter administrasjonskostnader, reserver og 
uforutsette utgifter. Flerbrukshallen var prosjektert i 2011 og det har vært behov for oppgraderinger 
ihht dagens standard.
Byggekomiteen har blant annet besluttet å utstyre bygget med LEDbelysning, varmekabler i rullestol-
rampe og ved inngangsparti, samt adgangskontroll. Det måtte byttes og etableres ny trafostasjon for 
å kunne forsyne området med tilstrekkelig strøm og kloakken fra eksisterende bygningsmasse måtte 
legges om pga oppføringen av flerbrukshallen. Prosjektet avsluttes i 2017.

Regnskap 2 317 459

Rest+/overskrid- 512 541

Totalt brukt 4 900 777

Total ramme 8 420 000

Investeringsprosjekt 2016

600324 Flerbrukshall, totalentreprise Lønnheim

Budsjett 36 306 000
Prosjektet hører sammen med prosjekt nr. 600158 og omfatter byggekostnaden av flerbrukshallen. 
Nærmere bestemt totalentreprisen som er bundet i kontraktssummen Nesset kommune har med Bac-
ke Nordvest as (tidl. Lønnheim Entreprenør as).
Oppstart av byggearbeidene på tomten var 17.02.2016. Ferdigstillelsen og overtakelsen av bygget er 
satt til 14.02.2017.
Prosjektet avsluttes i 2017.

Regnskap 36 653 125

Rest+/overskrid- -347 125

Totalt brukt 36 653 125

Total ramme 44 000 000

600217 Utbedring ledningsnett – vann (VA)

Budsjett 300 000
Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for drikkevann. Deler og material var 
kjøpt inn i 2015, og arbeid med å skifte rørstrekk ble utført i 2016.

Regnskap 252 864

Rest+/overskrid- 47 136

600218 Utbedring ledningsnett – avløp (VA)

Budsjett 150 000 Prosjektet omfatter utbedring av gammelt og utdatert rørledning for avløp. I forbindelse med 600263 
Utskifting asbestledninger Raudsand ble det ved rørinnspeksjon oppdaget at hovedkloakkledning 
var i svært dårlig forfatning på samme strekk som det skulle legges ny vannledning. Det ble derfor 
skiftet hovedkloakkledning på samme strekk som ny vannledning ble lagt. Totale grøftekostnader for 
de to prosjektene ble dermed halvert. Prosjektet ble avsluttet i 2016.

Regnskap 180 726

Rest+/overskrid- -30 726

600234 IKT  investeringer

Budsjett 1 450 000
Avtaleforhold for Microsoft-lisenser ble endret 1. august 2016. Dette medførte en forskyvning av 
kostnader som gikk noe over årets budsjett. Andre planlagte tiltak ble utsatt. 

Regnskap 1 534 559

Rest+/overskrid- -84 559

600244 Adressering i Nesset / skilting

Budsjett 350 000 

Dette er et prosjekt som har gått over flere år og som var tenkt å fortsette et par år til. Midlene som 
er brukt i 2016 er gått til innkjøp og oppsetting av vegskilt. Prosjektet videreføres ikke og er avsluttet 
godt innenfor tildelt ramme.

Regnskap 96 522

Rest+/overskrid- 253 478

Totalt brukt 435 459

Total ramme 1 000 000

600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum

Budsjett 1 125 000

Prosjektet ble utført i 2015, og sluttfaktura fra Nordhaug As utbetalt april 2016. Vedlikeholdsplan for 
området er ferdig, og Aktivitetssenteret fikk i oppdrag å utføre kantslått og planklipping. Prosjektet 
ble avsluttet i 2016.

Regnskap 991 411

Rest+/overskrid- 133 589

Totalt brukt 2 166 570

Total ramme 2 300 000
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600288 Eidsvåg sentrum

Budsjett 2 420 000
Prosjektet gjelder oppgradering av Alstadplassen; setting av kantsteiner, oppretting av fortau og 
rabatter med belysning og beplantning og asfaltering i Eidsvåg sentrum. Prosjektet ble utført i 
oktober 2016, og Nesset kommune overtok Alstadplassen. Ferdigbefaring var utført i november 
2016. Kostnader for opparbeidelse mot Nesset kraft ble delt mellom Nesset kommune og Nesset 
kraft. Kostnadssum for 2016 er derfor kr 2 407 967,45. Beplantning av trær skal utføres våren 2017. 
Prosjektet avsluttes 2017. 

Regnskap 2 454 122

Rest+/overskrid- -34 122

Totalt brukt 2 698 770

Total ramme 3 000 000

600291 Forlengelse av avløpsrør (VA)

Budsjett 36 000 Hovedkloakkrørledning for hele Eidsvåg som går ut i sjø fra Sjøgarden og ut forbi småbåthavnen i 
Eidsvåg (600 meter) har flere hull og må skiftes ut. Ny hovedledning i PE rør og med sementlodd vil 
bli lagt ut og erstatte den gamle sjøledningen. Prosjektet har vært under planlegging og skulle etter 
planen gjennomføres i 2016. Det ble under planlegging klart at siste kum før sjøledning måtte skiftes, 
og dermed et lengre strekk med rørledning også. Prosjektet har fått økt bevilgning og vil utføres i 
2017. Konkurransegrunnlaget var skrevet ferdig i 2016, og prosjektet skal utlyses på Doffin i 2017.  
Prosjektet avsluttes i 2017.

Regnskap 60 753

Rest+/overskrid- -24 753

Totalt brukt 152 084

Total ramme 1 141 000

600285 Grøfting langs kommunale veger

Budsjett 400 000 Prosjektet har pågått i 2016. Skogrydding og grøfting ble utført ved Gussiås (72 meter), Solbjør-
bakken og Meringdalsvegen i april. Grøfting ble utført ved Åfløy-Rød, Eresfjord, Meisalstranda og 
Raudsand i september. Det ble etablert et møteplass på Meisalstranda. Det ble grøfterensket på 
Nedre Liedgarsveg Eidsvåg (69 meter), Rød (75 meter), Gussiås (272 meter), Ranvik (658 meter) og 
Husbyveien (443 meter). Det ble kantrensket på Nedre Liedgarsveg Eidsvåg (69 meter), Gussiås (730 
meter), Ranvika (1426 meter) og Husbyveien (2134 meter). Prosjektet ble avsluttet i 2016.

Regnskap 306 733

Rest+/overskrid- 93 267

600286 Reasfaltering kommunale veger/plasser

Budsjett 1000 000
Prosjektet gjelder reasfaltering av kommunale veger 2016. Vegstrekk for reasfaltering ble vurdert, og 
Husbyvegen på Eresfjord (1087 meter) og i Eikesdal (247 meter) ble valgt i henhold til politisk vedtak i 
TNM i mai 2016. Prosjektet ble avsluttet i 2016.

Regnskap 978 118

Rest+/overskrid- 21 883

600263 Utskifting asbestledninger Raudsand (VA)

Budsjett 500 000
Prosjektet gjelder utskiftning av 750 meter asbestledning på Raudsand. Hovedkloakkledning på 
samme strekket var i svært dårlig forfatning, og ble skiftet samtidig på samme strekket. Dette ble 
belastet prosjekt 600218 Utbedring ledningsnett – avløp.

Regnskap 689 231

Rest+/overskrid- -189 231

600280 Nye ELtavler

Budsjett 150 000

Prosjektet har hatt til formål å sikre el-tavlene ved kommunens bygg og betjening av disse. Årets 
bevilgning har blitt benyttet til renovering av el-tavlen i Eresfjord barnehage og renovering, sikring og 
utbedring av el-tavler ved Eidsvåg barnehage. Prosjektet avsluttes i 2016.

Regnskap 142 839

Rest+/overskrid- 7 161

Totalt brukt 323 491

Total ramme 600 000

600284 Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg

Budsjett 5 700 000

Prosjektet gjelder sikring av kvikkleireområder langs Eidsvågelven. Ti områder langs Eidsvågelven 
ble utbedret for å sikre fare for leirskred. Det har vært flere byggemøter med entreprenør og byg-
gekomitemøter, samt at det ble engasjert en anleggsleder fra Norconsult. Prosjektet startet i august 
2016, og ferdigstilt i oktober 2016, innen frist. Prosjektet avsluttes i 2017.

Regnskap 5 917 497

Rest+/overskrid- -217 497

Totalt brukt 6 186 517

Total ramme 9 469 000
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600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk

Budsjett 4 200 000 Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Prosjektet omfatter grunnarbeider for 
byggegrop, betongarbeid for 980 m3 høyde basseng, bygningsmessig ombygging av eksisterende 
anlegg og maskinteknisk. Grunnarbeider for byggegrop var ferdig i november 2016. Betongarbeid for 
980 m3 høyde basseng begynte i november 2016, og dette er planlagt ferdig i mai 2017. Prosjek-
tering for bygningsmessig ombygging av eksisterende anlegg og maskinteknisk renseprosess ble 
ferdig, og de er lagt ut på Doffin med tilbudsfrist i mars 2017. Gjennomføring for bygningsmessig 
og maskinteknisk starter i løpet av sommeren 2017, etter ferdig høyde bassenget. Ferdigstilling for 
prosjektet er i 2018.

Regnskap 3 468 353

Rest+/overskrid- 731 647

Totalt brukt 3 793 837

Total ramme 22 350 000

600299 Kunstgrasbanen, nytt dekke

Budsjett 3 500 000 

Prosjektet omfattet utskifting av kunstgressdekket ved Eidsvåg kunstgressbane. Nytt kunstgress ble 
anlagt med et underliggende støtdempende sjikt. Det ble montert ballfangernett på øst og vestsiden 
av kunstgressbanen, samt nytt gjerde på nord-, vest- og sørsiden. Prosjektet er avsluttet i 2016

Regnskap 3 282 547

Rest+/overskrid- 217 453

Totalt brukt 3 325 094

Total ramme 3 542 000

600308 Eidsvåg barnehage, uteområde

Budsjett 180 000

Prosjektet omfattet nytt klatrenett med støtmatter. Prosjektet er avsluttet i 2016.Regnskap 175 851

Rest+/overskrid- 4 149

600292 Rehabilitering av vannkummer (VA)

Budsjett 300 000
Prosjektet gjelder utskifting av gamle vannkummer. Det meste av utstyr og material kjøpt inn 2015, 
og arbeid ble utført høst 2016. Blant annet skiftet 18 vanningskummer i Eresfjord.  Prosjektet ble 
avsluttet i 2016.

Regnskap 288 943

Rest+/overskrid- 11 057

600317 Trafikksikring kommunale veger

Budsjett 3 565 000 Prosjektet gjelder rehabilitering og oppgradering av 4 bruer og trafikksikring av kommunale veger. 
Meisal, Raudsand,- og Røndøla bruene ble revet fullstendig, og det ble etablert nye bruer. Bjørbakk 
bru ble rehabilitert med ensidig betong på landkar. 1251 meter autovern ble satt opp på Meisal, Ham-
mervollhagen, Solbjøra, Raudsandbakken, Eidsøra, Kanndalsvegen, Meringdalen, Gauprørvegen og 
Nedre Liedgardsveg, samt erosjonssikring av Bjørbakken i Kanndalsvegen. Prosjektet startet 1. juni 
2016, og blirferdigstilt i desember 2016. Det blir inspeksjon av bruer i Nesset i 2017, og prosjektet 
avsluttes i 2017.

Regnskap 3 506 152

Rest+/overskrid- 58 848

Totalt brukt 3 744 121

Total ramme 4 663 000

600312 Brannsikring Vistdal bofellesskap (K 73/14)

Budsjett 870 000

Prosjektet omfattet brannsikring av Vistdal bofellesskap i henhold til brannteknisk tilstandsanalyse 
utarbeidet av Sweco AS. Prosjektet er avsluttet i 2016.

Regnskap 735 449

Rest+/overskrid- 134 551

Totalt brukt 790 614

Total ramme 925 000

600310 Brann og redningstj. Vistdal og Eikesdal (K 72/14)

Budsjett 815 000

Prosjektet gjelder opprettelse av hjelpemannskap, og utbedring av utstyr for hjelpemannskap i 
Eikesdal og Vistdal. Det er kjøpt inn og levert (mars 2016) brannvogn i Eikesdal, samt diverse nød-
vendig verneutstyr.  Prosjektet var planlagt avsluttet i 2015, men ble overført til 2016 grunnet sein 
levering av brannvogn. Prosjektet ble avsluttet i 2016.

Regnskap 811 250

Rest+/overskrid- 3 750

Totalt brukt 915 649

Total ramme 920 000
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600319 Måleutstyr

Budsjett 250 000

Prosjektet er avsluttet innenfor tildelt ramme. Utstyr er innkjøpt og tatt i bruk.Regnskap 246 238

Rest+/overskrid- 3 763

600329 NOS – ombygging demensavdeling, forprosjekt

Budsjett 200 000
Detaljprosjektet er avsluttet i 2016. Anbudskonkurranse er gjennomført i 2016. Sak om igangsetting 
av prosjektet legges frem til politisk behandling i februar 2017.

Regnskap 201 011

Rest+/overskrid- -1 011

600328 Kommunehus/helsesenter/omsorgsboliger  forprosjekt

Budsjett 350 000

Forprosjektet er avsluttet, og sak er fremlagt for politisk behandling i februar 2017.Regnskap 323 511

Rest+/overskrid- 26 489

600321 Nesset prestegard, låven/adkomst/brannsikr/enøk

Budsjett 250 000
Det er lagt isolert golv, oppjustert el-anlegg i fjøsen og betra tilkomst til låven i tråd med kostnadso-
verslag. Prosjektet er avslutta.

Regnskap 262 367

Rest+/overskrid- -12 367

600323 Utstyr brann (K 95/15)

Budsjett 292 000
Prosjektet gjelder innkjøp av utstyr og materiell til Nesset brann og redning. Prosjektet avsluttes i 
2017.

Regnskap 292 055

Rest+/overskrid- -55

600325 Eidsvåg barnehage, utelager/avfallsbod

Budsjett 300 000
Prosjektet omfattet nybygg av utebod / lagerbod ved Eidsvåg Barnehage. Prosjektet er avsluttet i 
2016.

Regnskap 294 786

Rest+/overskrid- 5 214

600326 EIBUS, barnetrinnet, rehabilitering trapper, ballekområde

Budsjett 440 000 Prosjektet omfattet rehabilitering av trapper ved EIBUS barneskole, etablering av universelt utforme-
de gangstier og montasje av ballfangernett. Ballfangernettet er kjøpt inn inkludert montasje. På grunn 
av tele i grunnen måtte montasjen utsettes, dette vil bli montert så snart grunnforholdene tilsier at det 
kan gjøres.

Regnskap 432 988

Rest+/overskrid- 7 012

600327 INBUS, Eresfjord skole, rehabilitering garderober og fasader

Budsjett 2 400 000
På grunn av funn av asbest tok prosjektet lengre tid enn antatt, samt at det måtte få forhøyet budsj-
ettramme. Garderobene med dusjanlegg er opprustet, asbest er fjernet og fasadene er rehabilitert. 
Prosjektet ble ferdigstilt i desember 2016.

Regnskap 2 396 957

Rest+/overskrid- 3 043

600320 Renholdsutstyr  TSU

Budsjett 300 000 Kommunen har manglet renholdsmaskiner for nødvendig gulvrenhold og vedlikehold av gulvo-
verflater. Tid til renhold av gulv utgjør opp imot 80% av tiden til renholderne. Det har blitt anskaffet 
renholdsmaskiner til hvert formålsbygg, men faktura og levering ble forsinket slik at utgiftene kommer 
på regnskapet for 2017.

Regnskap 27 683

Rest+/overskrid- 272 317
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600336 Overvann kommunal veg, Hammervollhagen 26

Budsjett 118 000
Prosjektet gjelder utskifting av overvannsledning og asfaltering på kommunal veg ved Hammervoll-
hagen. Prosjektet ble utført i november 2016 og er avsluttet.

Regnskap 87 725

Rest+/overskrid- 30 275

600345 Kjøp av bil UR90307

Budsjett 0
Helse og omsorg har kjøp en Volkswagen Caddy, varebil. Bilen erstatter en bil som er avskiltet og 
kassert. Skal bl.a. nyttes til utkjøring av middag ute på bygda.

Regnskap 128 000

Rest+/overskrid- -128 000

600332 Renovering kommunale bygg

Budsjett 500 000 Prosjektet har hatt til hensikt å utføre renoveringsoppgaver som fortløpende må ha blitt prioritert. Ho-
vedandelen er benyttet til etablering av Voksenopplæringavdelingen i det gamle barnehagebygget. 
Eidsvåg barnehage hadde avvik fra Kystlab angående manglende overbygg for utendørssoving så 
det ble benyttet midler til forlengelse av overbygget ved småbarnsinngangene mot øst.

Regnskap 436 568

Rest+/overskrid- 63432

600333 Brannsikring kommunale bygg

Budsjett 500 000 Prosjektet har håndtert avvik anført av branntilsynet i deres tilsynsrapporter. Påløpte midler er benyt-
tet til ferdigstillelse av brannsikring Vistdal skole og barnehage. Hovedtrekkene er 1stk ny rømnings-
vei og etablering av ny branncellevegg ved barnehagedriften. 2stk nye branndører og brannstige 
ved skoledriften og sikring av teknisk anlegg.

Regnskap 244 890

Rest+/overskrid- 255 110

600334 Kjøp av eiendom

Budsjett 3 031 000
Kjøpt GID 030/004 og 030/017 ved Holtanvegen i Eidsvåg, etter vedtak i kommunestyret 21.1.16, sak 
5/16 og 18.6.15, sak 60/15.

Regnskap 3 030 955

Rest+/overskrid- 45

600335 Gangveg Solbjørbakken – Eidsvåg barneskole

Budsjett 1 300 000 Prosjektet gjelder ny gang- og sykkel veg med belysning mellom Solbjørbakken og øvre Lie-
gardsveg. I tillegg ble det etablert gang og sykkel veg ved Eidsvåg barneskole. Det har vært flere 
byggemøter med entreprenør, samt at det ble engasjert en anleggsleder fra Sweco. Prosjektet startet 
i august 2016, og ferdigstilt i oktober 2016. Differansen på kr 122 088,- (8%) skyldes merkostnad med 
flytting/omlegging av nettkabler og mer sprengningsarbeid. I anbudsdokumentet var dette beregnet 
til 50 m3 mens utført mengde ble 186 m3. Prosjektet ble avsluttet i 2016.

Regnskap 1 422 088

Rest+/overskrid- -122 088

600330 NOS – ombygging demensavdeling, gjennomføring

Budsjett 750 000

Sak om igangsetting av prosjektet, basert på detaljprosjekt 600329, legges frem til politisk behand-
ling i februar 2017.

Regnskap 681 638

Rest+/overskrid- 68 362

Totalt brukt 681 638

Total ramme 50 000 000

600331 NOS – rehabilitering bårerom, branndører

Budsjett 1 000 000
Branndører er utskiftet i 2016. Prosjektering av bårerommet ble utført i 2016, men tiden ble for knapp 
til igangsetting av rehabilitering av bårerommet. Prosjekt om rehabilitering av bårerommet må derfor 
gjenopptas i 2017. Ny politisk behandling våren 2017.

Regnskap 417 392

Rest+/overskrid- 582 608
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Økonomisk oversikt – balanse

Note Regnskap 2016 Regnskap 2015

EIENDELER

Anleggsmidler 802 909 313 728 119 394

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 10 351 895 142 294 012 046

Utstyr, maskiner og transportmidler 10 16 866 906 13 037 922

Utlån 5 62 324 917 57 143 496

Konserninterne langsiktige fordringer 0 0

Aksjer og andeler 5 30 342 448 29 749 289

Pensjonsmidler 2 341 479 900 334 176 641

Omløpsmidler 113 608 614 115 040 998

Herav:

Kortsiktige fordringer 24 227 862 18 116 879

Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0

Premieavvik 2 22 675 754 24 279 464

Aksjer og andeler 0 0

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 0 0

Derivater 0 0
Kasse, postgiro, bankinnskudd 66 704 998 72 644 656
SUM EIENDELER 916 517 928 843 160 392

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 74 067 541 64 707 729

Herav:

Disposisjonsfond 6 6 223 290 579 290

Bundne driftsfond 6 20 365 165 27 662 916

Ubundne investeringsfond 6 2 141 545 2 141 545

Bundne investeringsfond 6 2 125 157 2 055 937

Regnskapsmessig mindreforbruk 6 4 980 173 6 465 222

Regnskapsmessig merforbruk 6 0 0

Udisponert i inv.regnskap 0 0

Udekket i inv.regnskap 0 0

Kapitalkonto 7 41 985 376 29 555 985

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 6 812 460 812 460

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 6 -4 565 625 -4 565 625

Langsiktig gjeld 791 755 931 736 053 852

Herav:

Pensjonsforpliktelser 2 428 470 150 411 835 830

Ihendehaverobligasjonslån 0 0

Sertifikatlån 0 0

Andre lån 11 363 285 781 324 218 022

Konsernintern langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld 50 694 456 42 398 812

Herav:

Kassekredittlån 0 0

Annen kortsiktig gjeld 46 585 961 37 807 704

Derivater 0 0

Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0

Premieavvik 2 4 108 495 4 591 108

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 916 517 928 843 160 392

MEMORIAKONTI

Memoriakonto 27 715 265 36 726 417

Herav:

Ubrukte lånemidler 30 831 994 37 490 443

Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0

Andre memoriakonti -3 116 729 -764 025

Motkonto til memoriakontiene 27 715 265 36 726 417

ØKONOMISKE OVERSIKTER
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Økonomisk oversikt – drift

2016 2015

Note Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 11 873 870 11 793 000 11 693 000 11 854 326

Andre salgs- og leieinntekter 29 485 312 25 021 000 26 021 000 25 897 742

Overføringer med krav til motytelse 30 786 769 24 932 000 23 652 000 32 062 800

Rammetilskudd 97 354 036 95 545 000 95 145 000 91 540 548

Andre statlige overføringer 11 452 444 10 238 000 10 238 000 7 093 009

Andre overføringer 408 547 708 000 708 000 298 563

Skatt på inntekt og formue 65 426 107 65 303 000 65 303 000 63 912 015

Eiendomsskatt 21 424 647 21 528 000 21 628 000 21 652 011

Andre direkte og indirekte skatter 18 855 798 19 378 000 19 378 000 20 292 002

Sum driftsinntekter 287 067 529 274 446 000 273 766 000 274 603 016

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 152 068 610 150 738 000 149 983 000 146 560 835

Sosiale utgifter 37 164 427 37 763 000 37 654 000 35 492 982

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 37 469 339 34 332 000 32 241 000 36 308 422

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 29 084 521 24 709 000 23 748 000 25 155 443

Overføringer 18 828 675 20 563 000 21 466 000 17 948 549

Avskrivninger 10 11 953 142 5 013 000 5 013 000 11 580 628

Fordelte utgifter -2 337 662 -3 053 000 -2 200 000 -1 362 045

Sum driftsutgifter 284 231 052 270 065 000 267 905 000 271 684 814

Brutto driftsresultat 2 836 478 4 381 000 5 861 000 2 918 202

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 5 995 773 5 815 000 6 615 000 5 008 818

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 64 214 41 000 41 000 70 026

Sum eksterne finansinntekter 6 059 987 5 856 000 6 656 000 5 078 844

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 6 420 240 6 509 000 6 209 000 6 943 551

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Avdrag på lån 12 10 381 885 10 382 000 10 382 000 9 162 997

Utlån 346 411 60 000 60 000 216 044

Sum eksterne finansutgifter 17 148 536 16 951 000 16 651 000 16 322 592

Resultat eksterne finanstransaksjoner -11 088 549 -11 095 000 -9 995 000 -11 243 748

Motpost avskrivninger 10 11 953 142 5 013 000 5 013 000 11 580 628

Netto driftsresultat 3 701 070 1 701 000 879 000 3 255 082

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 6 465 222 6 465 000 0 2 947 011

Bruk av disposisjonsfond 270 000 270 000 0 2 291 000

Bruk av bundne fond 10 442 920 9 010 000 8 475 000 7 863 503

Sum bruk av avsetninger 17 178 142 15 745 000 8 475 000 13 101 513

Overført til investeringsregnskapet 128 000 0 0 0

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 5 914 000 5 914 000 1 224 000 47 000

Avsatt til bundne fond 9 857 039 8 130 000 8 130 000 9 844 374

Sum avsetninger 15 899 039 14 044 000 9 354 000 9 891 374

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 4 980 173 0 0 6 465 222
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Økonomisk oversikt – investering

2016 2015

Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 68 065 0 0 0

Andre salgsinntekter 28 354 0 0 0

Overføringer med krav til motytelse 447 800 5 430 000 5 000 000 0

Kompensasjon for merverdiavgift 13 185 317 11 787 000 14 239 000 2 228 757

Statlige overføringer 0 0 0 0

Andre overføringer 6 170 000 3 720 000 3 500 000 792 000

Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0

Sum inntekter 19 899 536 20 937 000 22 739 000 3 020 757

Utgifter

Lønnsutgifter 1 200 777 0 0 1 167 573

Sosiale utgifter 327 865 0 0 329 434

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 60 780 730 76 678 000 93 253 000 13 074 884

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 255 512 1 450 000 1 000 000 251 625

Overføringer 13 185 317 0 0 2 585 907

Renteutgifter og omkostninger 4 178 0 0 8 113

Fordelte utgifter 0 0 0 0

Sum utgifter 75 754 379 78 128 000 94 253 000 17 417 536

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån 950 356 1 047 000 1 047 000 2 643 078

Utlån 7 843 000 5 000 000 5 000 000 3 040 000

Kjøp av aksjer og andeler 2 886 850 850 000 850 000 920 697

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 0 0

Avsatt til bundne investeringsfond 88 314 0 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 11 768 519 6 897 000 6 897 000 6 603 775

Finansieringsbehov 67 623 362 64 088 000 78 411 000 21 000 554

Dekket slik:

Bruk av lån 57 058 449 59 391 000 74 364 000 16 087 661

Salg av aksjer og andeler 1 868 691 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 1 837 260 3 047 000 3 047 000 3 210 123

Overført fra driftsbudsjettet 128 000 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond 6 711 870 1 650 000 1 000 000 1 049 706

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 0

Bruk av bundne investeringsfond 19 093 0 0 653 064

Sum finansiering 67 623 362 64 088 000 78 411 000 21 000 554

Udekket/udisponert 0 0 0 0
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NOTER

Note nr. 1 – 7 er noter i henhold til regnskapsforskriftens § 5 og num-
merert i henhold til paragrafen. De øvrige notene er i henhold til andre 
kommunale regnskapsstandarder og god kommunal regnskapsskikk.

Note 1 – endring i arbeidskapital

2016 2015

Endring arbeidskapital bevilgningsregnskapet: Regnskap Regnskap

Anskaffelse og anvendelse av midler

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 287 067 529 274 603 016

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 19 899 536 3 020 757

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 66 824 386 24 376 628

Sum anskaffelse av midler 373 791 452 302 000 402

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 272 277 910 260 104 186

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 75 750 201 17 409 423

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 28 832 920 22 934 481

Sum anvendelse av midler 376 861 031 300 448 090

Anskaffelse  anvendelse av midler 3 069 579 1 552 312

Endring i ubrukte lånemidler -6 658 449 20 158 339

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0

Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet 9 728 028 21 710 651

2016 2016

Endring arbeidskapital balansen: Regnskap Regnskap

Omløpsmidler

Endring betalingsmidler -5 939 657 17 870 335

Endring ihendehaverobl og sertifikater 0 0

Endring kortsiktige fordringer 6 110 983 -1 095 858

Endring premieavvik -1 603 710 -3 817 022

Endring aksjer og andeler 0 0

Endring omløpsmidler (A) 1 432 384 12 957 455

Kortsiktig gjeld

Endring kortsiktig gjeld (B) -8 295 644 8 753 196

Endring i arbeidskapital balansen (AB) 9 728 028 21 710 651

Note 1 – endring i arbeidskapital
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Kommunen har kollektiv pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer 
ytelsesbasert pensjon for de ansatte.  Pensjonsordningen omfatter alders, uføre, ektefelle, og barnepensjon, samt AFP/tidligpen
sjon, og sikrer alders og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden.  Pensjonene samordnes med 
utbetalinger fra folketrygden. 

For AFP 62 – 64 har kommunen valgt: 100 % utjevning. 
For AFP 65 – 66 har kommunen valgt: 100 % utjevning

Totalt innbetalt pensjonspremie for 2016 var på kr 21 354 431. Innbetaling for 2015 var på kr 18 328 113.

Pensjonskostnad
Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og 
fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene.  Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert 
premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad.  

Pensjonskostnad
KLP SPK

2016 2015 2016 2015

 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 14 288 771 13 720 018 2 571 542 2 762 211

 + Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 14 678 833 13 911 675 1 619 633 1 745 569

 = Brutto pensjonskostnad 28 967 604 27 631 693 4 191 175 4 507 780

 – Forventet avkastning på pensjonsmidlene -13 511 895 -12 999 723 -1 250 706 -1 607 308

Netto pensjonskostnad eks adm. 15 455 709 14 631 970 2 940 469 2 900 472

 + Sum amortisert premieavvik 3 089 950 3 153 872 -335 766 -327 539

 + Administrasjonskostnad 1 093 807 1 225 339 74 655 75 378

 = Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) 19 639 466 19 011 181 2 679 358 2 648 311

Premieavvik
Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres (utgiftsføres) og balan
seføres mot kortsiktig fordring (gjeld).  Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den 
faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden. Hvert enkelt års premieavvik amortiseres med motsatt fortegn.  

Premieavvik
KLP SPK

2016 2015 2016 2015

Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 17 456 896 14 184 512 2 729 073 2 842 884

Årets netto pensjonskostnad -15 455 709 -14 631 970 -2 940 469 -2 900 472

Premieavvik 2 001 187 447 458 211 396 57 588

Arbeidsgiveravgift av premieavviket (10,6%) 212 126 -47 431 -22 408 -6 104

Arbeidsgiveravgift av innbet. Premie inkl. adm.kostn 1 966 375 1 633 444 297 195 309 336

Akkumulert og amortisert premieavvik
KLP SPK

2016 2016

Akkumulert premieavvik 1.1 19 970 447 -2 524 627

 + årets premieavvik 2 001 187 -211 396

 - sum amortisert premieavvik -3 089 950 335 766

Akkumulert premieavvik 31.12 18 881 684 2 400 257

Arbeidsgiveravgift 31.12 av akkumulert premieavvik 2 393 648 -307 816

Premieavvik fra og med 2014 amortiseres over 7 år. Premieavvik for årene 2011-2013 amortiseres over 10 år, mens premieavvik for årene 2002-2010 
amortiseres over 15 år.
Kommunens akkumulerte premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift 31.12 er redusert fra kr 19,7 mill i 2015 til kr 18,6 mill i 2016.

Note 2 – pensjon



51ORGANISASJON

Estimerte størrelser, faktiske størrelser og estimatavvik

Balanseført pensjonsforpliktelse
KLP SPK

2016 2015 2016 2015

  Brutto påløpt pensjonsforpliktelse 375 450 935 356 245 905 44 681 993 48 147 001

 - Pensjonsmidler -309 778 472 -294 198 279 -31 701 428 -39 978 362

 = Netto forpliktelse 65 672 463 62 047 626 12 980 565 8 168 639

 Arbeidsgiveravgift av (balanseført) netto forpliktelse 6 961 281 6 577 048 1 375 940 865 876

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i foregående års regnskap.  Ved ny beregning skal oppdaterte 
grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn.  Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles 
årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser.  Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles 
årets estimatavvik for pensjonsmidlene. 

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB   estimat
KLP SPK

2016 2016

 Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1 samt fisjon/fusjon 356 245 905 48 147 001

 +/- Estimatavvik forpliktelse IB 1.1 2 634 870 0

 +/- Overførte/mottatte avvik 0 0

 = Faktisk forpliktelse IB 1.1 358 880 775 48 147 001

 + Årets opptjening 14 288 771 2 571 542

 + Rentekostnad 14 678 833 1 619 633

 - Utbetalinger / estimatavvik -12 397 444 -7 656 182

 = Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12  Estimat 375 450 935 44 681 993

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB   estimat
KLP SPK

2016 2016

 Brutto pensjonsmidler IB 1.1 samt fisjon/fusjon 294 198 279 39 978 362

 +/- Estimatavvik midler IB 1.1 -2 991 154 0

 +/- Overførte/mottatte avvik 0 0

 = Faktisk pensjonsmidler IB 1.1 291 207 125 39 978 362

 + Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) 18 550 703 2 803 728

 - Administrasjonskostnad -1 093 807 -74 655

 - Utbetalinger / estimatavvik -12 397 444 -12 256 713

 + Forventet avkastning 13 511 895 1 250 706

 = Brutto pensjonsmidler UB 31.12  Estimat 309 778 472 31 701 428

Spesifikasjon av forutsetninger i 2016: KLP SPK

Forventet avkastning (%) 4,60 4,30
Diskonteringsrente (%) 4,00 4,00
Forventet lønnsvekst (%) 2,97 2,97
Forventet G-regulering (%) 2,97 2,97
Forventet pensjonsregulering (%) 2,20
Forholdstall fra Kommunal- og moderniseringsdepartement 1,00 1,00
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Garanti gitt til Garantibeløp pr. 31.12 Garantien utløper år

Tøndergård skole - Lån i KLP Kreditt AS, 
K 75/03 55 000 2025
Nesset Kraft AS - Lån i KLP Kreditt AS, 
K 225/99 13 500 000 2030

Med hjemmel i sosiallovgivningen:   

xx.xx449 6 251 2017

xx.xx035 22 997 2018
Sum garantier 13 584 248

Debitor (utsteder) Bokført verdi Endring fra forrige år Eierandel

Kommunal landspensjonskasse 8 582 505 863 699  
RIR, K 143/93 396 000  6,72 %
Visit Nordmøre og Romsdal 50 000  17066 aksjer
Nesset kraft as 15 000 000  100 %
Myklebostad/Lange vassverk 1 200   
Eidsøra vassverk 8 656   
Opdal/Nerland vassverk 20 000   
Biblioteksentralen al 900   
Astero as 22 000  44 aksjer
Kommunekraft as, K 097/03 1 000  1 aksje
Muritunet, K175/93 og K002/02 34 000   
Aursjøvegen as, K 104/97 17 000  2 aksjer
Sunndal nasjonalparksenter as 1 000  1 aksje
Langfjordtunnelen 200 250  9 aksjer
Nesset sparebank (egenkapitalbevis) 1 270 000  12700 bevis
Molde lufthavnutvikling as 163 750  16 aksjer
Samspleis AS, K 98/08 20 000  2 aksjer
Kystlab as 66 227  6636 aksjer
Molde kunnskapspark as 100  100 aksjer
Eidsvåg borettslag 20 100  1 andel
Folkehøgskole Eresfjord 35 000   
GassROR IKS 200 000  11,11 %
Møre og Romsdal revisjon IKS 63 000 63 000 2,30 %
Krisesenteret for Molde og omegn 
IKS *   4,50 %
Interkommunalt arkiv for Møre og 
Romsdal IKS *   1,44 %
Molde og Romsdal havn IKS  *   7,00 %
Mardølafond:
Nesset sparebank (egenkapitalbevis) 2 905 760 1 584 960 27940 bevis
Nesset næringsforum as 200 000  24,50 %

Contrast Adventure as 464 000 200 000
116000 

aksjer
Aursjøvegen as , MF 5/10 600 000  3 aksjer
Waterhouse as 0 -2 118 500 0
Utlån:
Nesset kraft as 36 700 000   
Kraftfond 0 -128 484  
Mardølafondet til næringsdrivende 14 488 232 5 005 058  
Sosiallån 676 553 269 517  
Formidlingslån/Startlån 10 460 132 35 331  
Sum 92 667 365 5 774 580

Endring fra forrige år er vedtatt kjøp 
eller salg i løpet av året, samt av-
skrivninger/tap. Nesset kommune 
har ikke mottatt oppgave om endring 
av markedsverdi i forhold til bokført 
verdi, utenom de som er anført under 
markedsverdi. 

*) Det ble ikke krevd kapitalinnskudd 
ved stifting av selskapene. Derfor står 
de ikke oppført med verdi i kommunens 
balanse.

Note 3 – garantiansvar

Note 5 – Finansielle anleggsmidler
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Fond, mer/mindreforbruk
IB

 + netto avsetning 
/  netto bruk UB

Disposisjonsfond (generelt) 5 027 5 547 325 5 552 352

Disposisjonsfond (utviklingsfondet) 574 263 96 675 670 938

Bundne driftsfond 27 662 916 -7 297 751 20 365 165

Bundne investeringsfond 2 055 937 69 220 2 125 157

Ubundne investeringsfond 2 141 545 0 2 141 545

Mer-/mindreforbruk, drift 6 465 222 -1 485 048 4 980 173

Mer-/mindreforbruk, investering 0 0 0

Totalt 38 904 909 3 069 579 35 835 330

Disposisjonsfond er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. 
Bundne driftsfond og investeringsfond er midler bundet til bestemte formål, jfr spesifikasjon av 
vesentlige og spesielle fond.
Ubundne investeringsfond er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål.
Mer-/mindreforbruk skal kommunestyret ta stilling til ved fastsettelse av årsregnskapet 
og er til fri disposisjon.

Spesifikasjon av vesentlige/
spesielle bundne investeringsfond IB

 + netto avsetning 
/  netto bruk UB

Kraftfond 2 710 338 -775 675 1 934 663

Miljøfond 6 174 536 -70 014 6 104 521

Mardølafondet 12 781 997 -5 806 603 6 975 394

Kommunalt viltfond 274 149 24 336 298 485

Renter fond indrettshall 338 495 14 652 353 147

Spesifikasjon av vesentlige/
spesielle bundne driftsfond IB

+ netto avsetning 
/  netto bruk UB

Miljøfond 1 500 000 0 1 500 000

Idrettshall 536 843 0 536 843

Konto for endring av regnskapsprinsipp viser 31.12.2016 31.12.2015

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) -812 460 -812 460

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 4 565 625 4 565 625

Sum 3 753 165 3 753 165

Konto for endring av regnskapsprinsipp 
består pr. 31.12. av følgende poster: År Drift Investering

Utbetalte feriepenger 1993  4 475 446

Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 1994 73 317  

Påløpte renter (drift) 2001 988 977  

Påløpte renter (investering) 2001  90 179

Kompensasjon for mva 2001 -73 754  

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -1 801 000  

Totalt  812 460 4 565 625

Note 6 – fond, mer-/mindreforbruk,  
endring av regnskapsprinsipp
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Kapitalkontoen representerer differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld, justert for ubrukte låne
midler, hvor ubrukte lånemidler er andelen av langsiktig gjeld som ikke er regnskapsført i investeringsregnskapet. 

Kapitalkonto

01.01.2016 Balanse (underskudd i kapital)  01.01.2016 Balanse (kapital) 29 555 985

Debetposteringer i året:  Kreditposteringer i året:  

Avskriving av fast eiendom og anlegg 9 220 433 Aktivering av fast eiendom og anlegg 69 209 661

Nedskrivninger fast eiendom 1 422 473 Oppskriving av fast eiendom 0

Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 2 732 709 Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler 6 561 693

Salg av fast eiendom og anlegg 683 659   

Avdrag på formidlings/startlån 1 038 669 Kjøp av aksjer og andeler 2 886 850

Avdrag på sosial lån 64 214 Utlån formidlings/startlån 1 074 000

Avdrag på utlånte egne midler 798 590 Utlån sosial lån 346 411

Salg av aksjer og andeler 1 868 691 Utlån egne midler 6 769 000

Nedskriving av aksjer og andeler 425 000   

Avskrivning sosiale lån * 12 680   

Avskrevet utlån egne midler ** 1 093 836   

Bruk av midler fra eksterne lån 57 058 449 Avdrag på eksterne lån 11 332 241

UB Pensjonsforpliktelse (netto) 8 436 763   

Aga pensjonsforpliktelse 894 298   

31.12.2016 Balanse 31.12.2016 Balanse

Kapitalkonto 41 985 376 (underskudd i kapital)
 
*) Avskrevet sosiale lån gjelder forelda krav.
**) Avskrevet utlån Mardølafondet og Kraftfondet.

Note 7 – Kapitalkonto
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Regnskapet er utarbeidet i henhold til be
stemmelsene i kommuneloven, forskrifter 
og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet av 
året som vedrører kommunens virksom
het fremgår av driftsregnskapet eller in
vesteringsregnskapet. Regnskaps føring av 
tilgang og bruk av midler bare i balanse
regnskapet gjøres normalt ikke, kun ved 
endring i regnskapsprinsipp.  Dette blir 
kommentert i note i årsregnskapet. 

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og 
innbetalinger er regnskapsført brutto. 
Dette gjelder også interne finansier
ingstransaksjoner. Alle kjente utgifter, 
utbetalinger, inntekter og innbetalinger i 
året er tatt med i årsregnskapet, enten de 
er betalt eller ikke. 

For lån er kun den delen av lånet som 
faktisk er brukt i løpet av året ført i 
investeringsregnskapet. Lån som ikke 
er brukt, er registrert som memoriapost, 
ubrukte lånemidler.
I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, 
inntekter eller innbetalinger ikke kan 
fastsettes eksakt ved tidspunktet for 
regnskapsavleggelsen, registreres et 
anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler 
og omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler 
eiendeler bestemt til varig eie eller bruk 
for kommunen. 

Andre eiendeler er omløpsmidler. 
Fordringer knyttet til egen vare og tje
nesteproduksjon, samt markedsbaserte 
verdipapirer som inngår i en handels
portefølje er omløpsmidler. 

Andre markedsbaserte verdipapirer 
er klassifisert som omløpsmidler med 
mindre kommunen har foretatt investe
ringen ut fra næringspolitiske eller sam
funnsmessige hensyn. I slike tilfeller er 
verdipapirene klassifisert som anleggs
midler.

Andre fordringer er omløpsmidler der
som disse forfaller til betaling innen ett 
år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers er 
de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4; 
Avgrensningen mellom driftsregnskapet 
og investeringsregnskapet. Standarden 
har særlig betydning for skille mellom 
vedlikehold og påkostning i forhold til 
anleggsmidler. Utgifter som påløper for 
å opprettholde anleggsmiddelets kvali
tetsnivå utgiftsføres i driftsregnskapet.  
Utgifter som representerer en stan
dardheving av anleggsmiddelet utover 
standarden ved anskaffelsen utgiftsføres 
i investeringsregnskapet og aktiveres på 
anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i 
kommunelovens § 50. All annen gjeld er 
kortsiktig gjeld.  

Neste års avdrag på utlån inngår i an
leggsmidler og neste års avdrag på lån 
inngår i langsiktig gjeld. 

Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste ver
di av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Markedsbaserte finansielle omløpsmid
ler er vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til påly
dende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffel
seskost. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid avskrives med like 
store årlige beløp over levetiden til 
anleggsmiddelet. Avskrivningene starter 
året etter at anleggsmiddelet er anskaf
fet/tatt i bruk av virksomheten. 
Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i 
forskrift om årsregnskap og årsberetning.  
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsva
rende for kortsiktig og langsiktig gjeld.

Opptakskost utgjør gjeldspostens påly
dende i norske kroner på det tidspunkt 
som gjelden oppstår. 

Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner 
mv.), samt over og underkurs er finans
utgifter og inntekter. Over og underkurs 
periodiseres over lånets løpetid som 
kortsiktig fordring/gjeld etter samme 
prinsipp som gjelder for obligasjoner 
som holdes til forfall.

Selvkostberegninger
Innenfor de rammer der selvkost er 
satt som den rettslige rammen for hva 
kommunen kan kreve av brukerbetalin
ger beregner kommunen selvkost. For 
de tjenestene kommunen selv har valgt 
å kreve brukerbetalinger etter selvkost
prinsippet følges samme retningslinjer.

Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene i mvaloven 
for de tjenesteområdene som er omfattet 
av loven. 

For kommunens øvrige virksomhet 
krever kommunen mvakompensasjon. 
Mottatt kompensasjon for betalt mva er 
finansiert av kommunene gjennom redu
sert statstilskudd i inntektssystemet.

Note 8 – Regnskapsprinsipper
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Selvkostfond 2015  2021, pr 31.12 (tall i 1000 kroner)

Selvkostfondprognose
Som det går fram av figuren har kommunen lagt opp til en disponering av selvkost
fondene som gjør at alle overskudd/underskudd er utlignet ved utgangen av 2021:
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Nesset kommune har utarbeidet etter
kalkyle for betalingstjenester i henhold 
til Retningslinjer for beregning av 
selvkost for kommunale betalingstje
nester (H3/14, Kommunal og moder
niseringsdepartementet, februar 2014). 
Kommunen benytter selvkostmodellen 
Momentum Selvkost Kommune.

Selvkost innebærer at kommunens kost
nader med å frembringe tjenestene skal 
dekkes av gebyrene som brukerne av 
tjenestene betaler. Kommunen har ikke 
anledning til å tjene penger på tjeneste
ne. For å kontrollere at dette ikke skjer 
må kommunen, etter hvert regnskapsår 
utarbeide en selvkostkalkyle som viser 
selvkostregnskapet for det enkelte 
gebyrområdet. Elementene i en selkost
kalkyle avviker fra kommunes ordinære 
driftsregnskap på enkelte områder og 
de to regnskapene vil ikke være direkte 
sammenlignbare. I selvkostkalkylen 
inngår regnskapsmessige driftsinntek
ter, driftsutgifter eksklusiv regnskaps
messige avskrivninger, kalkulatoriske 

avskrivninger og rentekostnader, samt 
henførte indirekte driftsutgifter (admi
nistrasjonsutgifter).

Ved beregning av kalkulatoriske 
avskrivninger skal det i selvkostbereg
ningene gjøres fratrekk av fremmedfi
nansiering. Kalkulatorisk rentekostnad 
representerer en alternativ avkastning 
kommunen går glipp av ved at kapital 
er bundet i anleggsmidler. Den kal
kulatoriske rentekostnaden beregnes 
med utgangspunkt i anleggsmidlenes 
restavskrivningsverdi og en kalkyleren
te. Kalkylerenten er årsgjennomsnittet 
av 5årig SWAPrente + 1/2 %poeng. I 
2016 var denne lik 1,684 %.

Retningslinjene fastsetter regler for 
henføring av relevante administrasjons
utgifter som kan inngå i selvkostgrunn
laget. Videre er det bestemt at eventuelle 
overskudd skal avsettes til bundne selv
kostfond. Et overskudd fra et enkelt år 
skal tilbakeføres til brukerne i form av 
lavere gebyrer i løpet av en femårsperio

de. En generasjon brukere skal ikke sub
sidiere neste generasjon, eller omvendt. 
Kostnadene ved tjenestene som ytes i 
dag skal dekkes av de brukerne som 
drar nytte av tjenesten. Dette innebærer 
at dersom kommunen har overskudd 
som er eldre enn fire år, må dette i sin 
helhet gå til reduksjon av gebyrene det 
kommende budsjettåret. Eksempelvis 
må et overskudd som stammer fra 2016 i 
sin helhet være disponert innen 2021.

I tillegg til å utarbeide en etterkalkyle 
for hver betalingstjeneste må kom
munen også utarbeide forkalkyler i 
forkant av budsjettåret for å estimere 
drifts og kapitalkostnader for neste 
økonomiplanperiode. Forkalkylene gir 
grunnlaget for kommunes gebyrsatser. 
Ved budsjettering er det en rekke usikre 
faktorer, herunder fremtidig kalkyleren
te, utvikling av antall brukere og gene
rell etterspørsel. I tillegg til å overholde 
generasjonsprisnippet bør kommune ha 
målsetning om minst mulig svingnin
ger i de kommunale gebyrene.

Note 9 – Selvkost
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Etterkalkyle selvkost 2016 Vann Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing

Gebyrinntekter 5 451 743 1 980 064 4 862 781 1 218 007 540 944 

Øvrige driftsinntekter 934 631 259 282 0 0 3 230 

Driftsinntekter 6 386 374 2 239 346 4 862 781 1 218 007 544 174 

Direkte driftsutgifter 4 185 348 1 837 488 4 311 301 1 154 579 323 819 

Avskrivningskostnad 1 117 884 306 137 8 1 31 074 

Kalkulatorisk rente (1,68 %) 552 537 134 732 1 0 3 401 

Indirekte netto driftsutgifter 278 723 97 586 15 812 9 935 37 670 

Indirekte avskrivningskostnad 42 874 17 527 1 360 170 340 

Indirekte kalkulatorisk rente (1,68 %) 16 263 7 250 543 68 136 

Driftskostnader 6 193 629 2 400 719 4 329 025 1 164 753 396 441 

Resultat 192 745 161 373 533 756 53 254 147 733 

Kostnadsdekning i % 103,1 % 93,3 % 112,3 % 104,6 % 137,3 %

Selvkostfond 01.01 1 487 368 0 0 703 560 145 713 

+ Avsetning til selvkostfond 192 745 0 293 032 53 254 147 733 

+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,68 %) 26 670 0 440 12 296 3 698 

Selvkostfond 31.12 (inkl. rente) 1 706 784 0 293 472 769 111 297 143 

Fremførbart underskudd 01.01 0 493 532 240 724 0 0 

+ Inndekning av fremførbart underskudd 0 0 240 724 0 0 

- Underskudd til fremføring 0 -161 373 0 0 0 
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (1,68 
%) 0 -9 670 0 0 0 

Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente) 0 664 575 0 0 0 

Etterkalkylen for 2016 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS som har mer enn 13 års erfaring med selvkostproblematikk og bred 
erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune benyttes av flere enn 260 norske kommuner.

Note 10 – Anleggsmidler

Tomter Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Totalt

Anskaffelseskost 8 167 087 17 493 759 17 620 281 17 723 359 254 765 317 123 812 741 439 582 544

Akkumulerte avskrivninger  -14 196 084 -9 308 071 -3 920 883 -69 976 847 -35 130 692 -132 532 577

Bokført verdi 1.1 8 167 087 3 297 675 8 312 210 13 802 476 184 788 470 88 682 049 307 049 968

Tilgang i regnskapsåret  1 534 559 5 027 134 4 459 764 63 079 336 1 670 562 75 771 354

Avgang i regnskapsåret     -683 659  -683 659

Avskrivninger i regnskapsåret  -1 150 132 -1 379 231 -868 667 -6 144 508 -2 410 604 -11 953 142

Nedskrivninger     -193 751 -1 228 721 -1 422 473

Reverserte nedskrivninger       0

Bokført verdi 31.12 8 167 087 3 682 102 11 960 113 17 393 573 240 845 887 86 713 286 368 762 048

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens § 8. Kommunen har følgende 
anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:

Anleggsmiddelgruppe Avskrivning Eiendeler

Gruppe 1 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

Gruppe 2 10 år: Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy 
og transportmidler og lignende.

Gruppe 3 20 år:
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg 
(VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, 
forbrenningsanlegg o.l.

Gruppe 4 40 år: Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og led-
ningsnett og lignende.

Gruppe 5 50 år:
Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, 
sjukeheim og andre institusjoner, kulturbygg, 
brannstasjoner og lignende
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Kommunens varige driftsmidler; inventar, utstyr, transportmidler, faste eiendommer 
og anlegg har en bokført verdi på kr 307 049 981 per 1.1.2016. Veid levetid (inkl. tomt) 
for disse anleggsmidlene er på 33,3 år.

Beregnet avdrag i 2016: 
Langsiktig gjeld kr 312 067 077  / 33,3 = kr   9 371 384
Innbetalt i år 2016    kr 10 381 885

Kommunen har i henhold til dette ivaretatt kommunelovens § 50 nr. 7 a om at gjen
stående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide 
levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.

Beløp kr

Ordfører 761 900

Varaordfører 76 190

Rådmann 831 500

Totalt til ledende personer per 31.12.2016 1 669 590

Honorar for regnskapsrevisjon 172 700

Honorar for forvaltningsrevisjon 109 900

Andre oppgaver revisor 31 400

Kontrollutvalgssekretær 95 000

Totalt til kontrollorganer for 2016 (Inkl. betaling for kirkelig fellesråd) 409 000

I 2016 er det tatt opp nytt lån til investe
ringer på kr 49 mill mot innbetalt avdrag 
på løpende lån med kr 10,4 mill. Det vil 
si en netto økning på lån til investeringer 
med kr 38,6 mill. Lån til videre utlån 
(startlån) har hatt en netto økning med 
kr 0,45 mill. 

Sum eiendeler (fast eiendommer og 
anlegg, utstyr, maskiner og transport
midler) har en bokført verdi på kr 369 mill 
per 31.12.2016. Ut fra dette er 98,5 pst av 
kommunens eiendeler finansiert med 

lån, men da er det ikke korrigert for 
ubrukte lånemidler til investering på 
kr 28 mill. De vil bli benyttet til investe
ringer i anleggsmidler i 2017.

11,1 pst av lånegjelda gjelder invester
inger i selvkost (vann, avløp, renovasjon, 
slam, feiing). 

Kommunen får rentekompensasjon for 
lån til investeringer, tilsvarende 5,6 pst 
av lånegjelda.

Langsiktig gjeld består av: 2016 2015

Pensjonsforpliktelser 428 470 150 411 835 830

Lån til investeringer 350 685 192 312 067 077

Lån til utlån (formidlingslån) 12 600 589 12 150 945

Sum langsiktig gjeld 791 755 931 736 053 852

Note 11 – Langsiktig gjeld

Note 12 – Minimumsavdrag

Note 13 – Ytelser til ledende personer og kontrollorganer
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FINANSFORVALTNING 2016

Forvaltning 31.12.15 30.04.16 31.08.16 31.12.16

Beholdning bankinnskudd (MNOK) 72,6 75,4 36,3 66,7

Gjennomsnittlig avkastning tertialet over 3 mill kr (%) 1,73 1,69 1,61 1,71
Gjennomsnittlig avkastning tertialet under 3 mill kr 
(%) 0,75 0,75 0,75 0,75

Avkastning benchmark, prosent (ST1X) * 0,66 0,58 0,55 0,54

*) ST1X en 3 mnd statsobligasjonsindeks, blir oftest brukt som referanseindeks 
 (Benchmark) i pengemarkedsplasseringer
Kommunen har ingen plasseringer utenom bankinnskudd.

Forvaltning av ledig likviditet og  
andre midler beregnet for driftsformål

Gjeldsforvaltning

Låneportefølje 31.12.15 30.04.16 31.08.16 31.12.16

Totalt MNOK 312,1 310,3 307,4 350,7

Herav rentebinding *) MNOK 115,9 115,4 113,8 49,5

Rentebinding Andel % 37,1 37,2 37,0 14,1

Gjenværende rentebinding (durasjon) År 2,4 2,1 1,7 2,0

*) Rentebinding ett år fram i tid og over.

Lån med flytende rente

31.12.2015 30.04.2016 31.08.16 31.12.16
Saldo 

(MNOK)
Gj.snitt 
rente %

Saldo 
(MNOK)

Gj.snitt 
rente %

Saldo 
(MNOK)

Gj.snitt 
rente %

Saldo 
(MNOK)

Gj.snitt 
rente %

1,3 2,04 1,2 1,74 1,1 1,63 1,1 1,51

140,9 1,88 112,0 1,65 111,4 1,64 301,2 1,8*

*) Herav kr 32,4 mill til grønn p.t rente som er 0,1 prosentpoeng lavere

Lån med rentebinding, saldo pr. 31.12.2016

Saldo (MNOK) Rentesats Bundet til dato

3,7 5,22 06.10.2018

12,3 3,85 12.12.2018

62,4 1,43 22.12.2017*

33,4 1,49 22.12.2018

*) Under ett år fram i tid

Lån er tatt opp i Kommunalbanken as og 
KLP Kommunekreditt. Oversikten viser at 
fastrenteandelen er på 14,1 prosent. Ifølge 
finansreglementet skal gjeldsporteføljen 
ha en fastrenteandel på  minimum 35 
prosent (lån med rentebinding 1 år fram 
i tid og over). Det er derfor avvik mellom 
finansforvaltningen og finansreglementet. 
Det må foretas rentebinding på en del av 
kommunens låneportefølje for å etterleve 
kommunens finansreglement.

Gjennomsnittlig gjenværende rente
binding (durasjon – vektet rentebindings
tid) på samlet rentebærende gjeld skal til 
enhver tid være mellom 1 og 5 år. Kom
munens gjennomsnittlig gjen værende 
rentebinding er på 1,9 år. 

Renterisikoen (ett år fram i tid) ved end
ring i renten på 1 prosentpoeng utgjør ca. 
kr 1,7 mill per år. 

Rådmannen vurderer refinansierings
risikoen som lav da det ikke er tatt opp lån 
uten avdragsbetaling med unntak av ett 
lån på kr 37,4 mill (forfall i 2049).

Rådmannen anser finansforvaltningen 
å være i tråd med kommunens finans
reglement med unntak av rentebind ingen 
som er for lav i forhold til vedtatt finans
reglement.
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ASSISTERENDE  
RÅDMANN
Assisterende rådmann er tillagt et særskilt oppfølgingsansvar for folke-
helse, kultur, skolefaglig rådgiver og barnehagefaglig rådgiver.

Assisterende rådmann utgjør sammen med 
rådmann, økonomisjef og personal sjef kom
munens øverste ledelse. Leder gruppens 
hovedoppgave er å være bindeledd mellom 
kommunens politiske ledelse og kommu
nens ansatte. Assisterende rådmann skal 
fungere som rådmannen sin  nærmeste 
støttespiller og rådgiver og har de opp
gaver som rådmann til enhver tid tilleg
ger stillingen. 

Liv Husby sluttet som rådmann 1.8.2016 
og assisterende rådmann ble fra samme 
dato konstituert i stillingen. 

Tjenester og oppgaver 

• Rådmannens stedfortreder

• Eiendomsskatt: Assisterende rådmann 
er sekretær for Takstutvalget for 
eiendomsskatt og for Klagenemnda 
for eiendomsskatt. Er i tillegg tillagt et 
særskilt fagansvar. En stor del av tiden 
til assisterende rådmann har i 2016 
gått med til forberedelse av saker for 
takstutvalget og klagenemnda. 

• Samfunnsmessig beredskap. Det er et 
stadig økende fokus på samfunnssik
kerhet og beredskap både nasjonalt og 
lokalt. Noe av årsaken er store og dra
matiske hendelser både innenlands og 
utenlands som har medført tap av liv 
og helse for mange nordmenn. I tillegg 
er det økt fokus på naturskader og ek
stremvær. Samfunnssikkerhet beskri
ves som den evnen samfunnet har til 

å opprettholde viktige samfunnsfunk
sjoner og ivareta borgernes liv, helse 
og grunnleggende behov under ulike 
former for påkjenning. Beredskap er 
definert som planlegging og forbere
delser av tiltak, for å begrense eller 
håndtere kriser eller andre uønskede 
hendelser på en best mulig måte.

• Forsikringer: Kommunale bygg og 
anlegg, inventar, motorvogn, ansatte 
sine forsikringsordninger m.m.  

• Innkjøpsavtaler og vedlikehold av 
inngått avtaler: Kommunen har et 
interkommunal innkjøpssamarbeid 
med Molde, Misund, Aukra og Rauma 
kommune. 

• Vurdering av juridiske spørsmål, kla
gebehandling m.m.

• Budsjettansvar for rådmannens stab 
og fellesfunksjoner

• Deltar politiske møter: kommunestyre, 
formannskap og andre politiske møter 
ved behov. 

• LVK kraft

Det er under assisterende rådmann opp
rettet en egen administrativ gruppe kalt 
Rådgivergruppa HOK. I denne gruppa 
inngår kulturleder, folkehelsekoordina
tor, skolefaglig rådgiver, barnehagefaglig 
rådgiver og enhetsleder for helse og 
omsorg. Gruppa har som mål å bidra til 
bedre tjenesteproduksjon og være et råd
givende organ for saker til de politiske 
Utvalg for helse og omsorg og Utvalg for 
oppvekst og kultur. 

Anne Grete Klokset
assisterende rådmann
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Resultatvurdering:

Eiendomsskatt: Det har vært avholdt ni 
møter i Takstutvalget for eiendomsskatt 
og har til sammen behandlet 225 saker 
i 2016. Klagenemnda for eiendomsskatt 
har avholdt tre møter og behandlet 70 
klagesaker. Det har vært gjennomført be
siktigelse av alle nye eiendommer/byg
ninger og eiendommer hvor det har vært 
en vesentlig bygningsmessig endringer. 

Innkjøp: Anskaffelsesregelverket gir 
kommunen mange utfordringer. Det 
felles innkjøpskontoret ROR innkjøp, har 
som mål å anskaffe og forvalte nødven
dige og riktige varer og tjenester det er 
behov for på en måte som bidrar til en 
mest mulig kostnadseffektiv utnyttelse 
av kommunens resurser. ROR innkjøp 
har bistått Nesset i utforming av anbuds
dokument for innkjøp av ny brannbil. 
Ellers så har innkjøpskontoret fremfor
handlet flere felles rammeavtaler for 
innkjøp.

Rådmannens stab/støtte, inklusiv fellesutgifter
Regnskap 

2016
Regulert 

budsjett 2016
Opprinnelig 

budsjett 2016
Avvik fra 

regulert budsjett Avvik %
Regnskap 

2015
Rådmannens stab/støtte, inkl. fellesutg. 29 917 176 25 730 000 23 401 000 -187 176 -0,7 25 678 444
Herav:
Kommunale fellesutgifter/-inntekter 6 535 918 6 413 000 5 464 000 -122 918 -1,9 7 994 328
Kirkelig fellesråd 3 863 000 3 863 000 3 860 000 0 0,0 3 692 000
Rådmannens stab/støtte 8 671 572 8 612 000 8 559 000 -59 572 -0,7 8 738 116
Skolefaglig rådgiver 6 846 685 6 842 000 5 518 000 -4 685 -0,1 5 254 000

I all vesentlig skyldes avviket at det for budsjettåret 2016 ikke var budsjettert med utgifter til interkommunalt innkjøpssamarbeid. 
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PERSONALSJEF
Personalsjef rapporterer direkte til rådmannen. Tjenesten omfatter 
oppfølgingen av enhetslederne opp mot den daglige driften, strategisk 
arbeidsgiverpolitikk og overordnet personalforvaltning.

Tjenester og oppgaver 

Personalsjefen er ansvarlig for å utar
beide og vedlikeholde alt veilednings
materialet som ledere med personal
ansvar trenger for å gjennomføre en god 
og helhetlig arbeidsgiverpolitikk og en 
god personalforvaltning. 

Oppfølging av alle enhetene innenfor 
 arbeidsgiverområdet; herunder anset
telser, rekruttering, kompetansekart
legging og hjelp til kompetanseutvik
ling. Permisjoner, personalkonflikter, 
lønnspolitikk, nærværsarbeid, overord
net IAarbeid, tvistespørsmål i prakti
seringen av lov og avtaleverk knyttet opp 
mot arbeidsrettslige saker; spesielt mot 
arbeidsmiljølov, ferielov, folketrygdlov 
og sentralt avtaleverk. Personalsjefen har, 
sammen med enhetsleder, ansvaret for 
ulike omplasseringstiltak og tilretteleg
gingstiltak i forbindelse med enhetenes 
personalforvaltning. 

Personalsjefen gir råd og veiledning til 
enhetslederne i enkeltsaker innenfor 
fagfeltet personalforvaltning når enhets
leder ber om det. Det gis også bistand til 
enhetsledere ved utlysninger, intervju 
og ansettelser. Hver enkelt av de ansatte 
i Nesset kommune er en viktig brikke i 
arbeidet med å yte gode tjenester på alle 
nivå i organisasjonen. Uten gode med
arbeidere, som hver dag står på og gjør 

en fantastisk jobb overfor innbyggere og 
brukere, greier ikke kommunen å levere 
de tjenestene vi skal. Derfor er det viktig 
for oss at vi opptrer som en arbeidsgiver, 
uansett hvor i kommunen man jobber.

I hovedsak er disse fagfeltene knyttet opp 
mot følgende lov og avtaleverk
• Hovedtariffavtalen

• Hovedavtalen

• Arbeidsmiljøloven

• Ferieloven

• IAavtalen og sykepengeordningen

• Andre sentrale og lokale avtaler knyt
tet opp mot lønns og avtalevilkår for 
ansatte.

Personalsjefen  
• er hovedkontakt på rådmannsnivå for 

alle hovedtillitsvalgte og for hoved
verneombud. 

• har hovedansvaret for den praktiske 
gjennomføringen av de årlige lokale 
lønnsforhandlingene 

• har hovedansvaret for utarbeidelse 
og gjennomgåelse av sykefraværs
rapporteringen. 

• er rådmannens forlengende arm og 
rådgiver innen arbeidsgiverområdet

• er kvalitetssjef, og har hovedansvaret 
for kommunens elektroniske kvalitets
system

Anne-Karin Sjøli
personalsjef
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ØKONOMIAVDELING
Tjenester og oppgaver 

• Faglig ansvar for kommunens regn
skap. Dette innebærer at regnskapet 
skal føres løpende og være a jour og 
avlagt i samsvar med lover og forskrifter. 
Samtidig skal regnskapet gi uttrykk for 
virksomhetens økonomiske stilling ved 
regnskapsavleggelsen. Rapportering i 
henhold til lover og forskrifter, både ek
sternt og internt. Rådgivning til enhetene 
på regnskapsområdet. Tilrettelegger for, 
og lærer opp alle ansatte som skal levere 
bilag til regnskap.

• Ansvar for lønnsberegning og ut
betaling til alle arbeidstakere og 
folkevalgte. Oppfølging og kontroll 
av gjeldende regelverk på lønnings
området. Fraværsregistrering og 
rapportering, både eksternt og internt. 
Utsending av lønnsoversikt, oppgjør 
av arbeidsgiveravgift, skattetrekk, 
beregning og utbetaling av sjukelønn 
m.v. Oppfølging av refusjoner fra NAV. 
Rådgivning til enhetene på lønnsom
rådet. Tilrettelegger for bilagsflyt til 
lønnsregnskapet.

• Innfordring av alle kommunale krav; 
kommunale eiendomsgebyr, eien
domsskatt, husleie, barnehage, sfo, 
omsorgstjenester, oppmålingsgebyr, 
byggesaksgebyr, mv. Oppfølging av 
misligholdte lån, både formidlingslån/
startlån og næringslån.

• Koordinering av budsjettarbeidet 
sammen med rådmannen.

• Bokfører regnskap for Nesset kirkelige 
fellesråd, samt avleggelse av deres 
regnskap i samsvar med lover og 
forskrifter. I tillegg gjør avdelingen 
fellesrådets arbeid på lønnsområdet, 
med beregninger, utbetalinger, rap
porteringer osv. 

• Sender søknader til pensjonskassene 
når ansatte skal over på pensjon, samt 
veiledning i denne forbindelse.

• Tilrettelegging/saksbehandling og 
utskriving av eiendomsskatt.

• Skatteoppkreverfunksjonen er over
ført til Molde kemnerkontor fra 2016.

Resultatvurdering 

Økonomisk resultat er inkludert i råd
mannens stab.

Økonomiavdelinga bidrar en god del til 
å oppfylle kommunens hovedmål nr. 5 
hvor det er satt fokus på effektiv og rasjo
nell drift gjennom bruk av IKT. På dette 
området tilrettelegger økonomiavdelinga 
for elektronisk bilagsflyt både for lønn og 
regnskap.

På lønnsområdet ble det i 2016 klargjort 
og tatt i bruk elektronisk registrering av 
timelønn/godtgjøring, samt reisereg
ning, både for ansatte og politikere.
På regnskapsområdet ble det i 2016 
igangsatt elektronisk bestilling av varer 
på deler av områdene hvor kommunen 
har inngått rammeavtaler. Dette er tenkt 
utvidet i løpet av 2017. 

Økonomiavdelinga i 2016: Reidun Meringdal, Maila Haugen Bersaas, Gunhild Bersaas, Anita 
Storholt, Solfrid Svensli og Inger Marie Bugge.

Solfrid Svensli
økonomisjef
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SKOLEFAGLIG RÅDGIVER
Tjenester og oppgaver

Skolefaglig rådgiver ivaretar følgende 
tjenesteområder og oppgaver på vegne 
av rådmannen.

Tjenesteområde skole
• Overordna planarbeid for skoleeier; 

skoleutvikling, kompetanseutvikling 
og anna kvalitetssikring.

• Utvikling av fellesrutiner for kvalitets
sikring og rapportering i skoleverket .

• Eksamen for avgangselever i grunn
skolen, tilrettelegging.

• Kultursekken; sikre godt kulturtilbud 
til elevene i grunnskolen i samarbeid 
med kommunalt kulturforum og fyl
keskommunen.

• Koordinere og stimulere til god utvik
ling innen bruk av IKT i skoleverket.

• Skoleskyss; håndheve sentralt og kom
munalt regelverk, være kontaktperson 
for busselskapene og for samferdsels
avdelinga hos fylkesmannen.

• Kontaktperson for PPtjenesten, 
medlem av styret for PPT for Sunndal, 
Tingvoll og Nesset.

• Saksbehandler på området skole. 

Tjenesteområde kompetanseut-
vikling for undervisningspersonale
• Planlegging av kompetanseutvikling 

for personalet i skoleverket i henhold 
til sentrale føringer og lokale behov.

• Administrere og iverksette kurs og 
andre kompetanseutviklingstiltak.

• Delta i interkommunalt samarbeid og 
samarbeid med høgskolene og andre 
tilbydere på området.

Tjenesteområde voksenopplæring
• Legge til rette for, og drive voksen

opplæring på grunnskolens område. 
Fokus har vært på voksne med særlige 
rettigheter, og norskopplæring for 
fremmedspråklige.

• Opplæring i norsk og samfunnskunn
skap for bosatte flyktninger i samar
beid med flyktningetjenesten.

• Ivareta personalansvar for ansatte i 
voksenopplæring.

• Saksbehandling på feltet voksenopp
læring.

• Samarbeide med instanser/tilbydere 
utenfor kommunen inklusive IMDI/
NIR, Sunndal Voksenopplæring og 
Molde Voksenopplæringssenter.

Lønnet fra skolefaglig rådgiver
Stilling Stillingsprosent
Assistent 50%  
Logoped 30%   (50% fra 1/8)
Lærere 100% (170% fra 1/8)

Voksenopplæring (elever)
Kategori Antall Sted Mrknd.
Arbeidsinnvandrere   0 Nesset Voksenopplæring Ikke gitt tilbud i 2016
Bosatte flyktninger 20 Nesset Voksenopplæring
Bosatte flyktninger   8 Sunndal Voksenopplæring Nesset kjøper tjenester
Andre   2 Nesset Voksenopplæring
Andre   4 Molde Voksenopplæring Nesset kjøper tjenester

Kompetanseutvikling: 4 lærere og 1 skoleleder deltok i formell videreutdanning med 
statlig og kommunal støtte i meldingsåret.  

KOSTRA tall og kommentarer
Nesset Kostragr. 02 M&R Fylke Norge

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2015 2015
Nto. dr.utg. til gr.skoleopplæring pr. 
innbygger 6-15 år(inkl. SFO, lokaler, 
skyss)

111 382 126 624 129 702 139 494 132 830 134 988 145 040 121 556 105 165 104 731

Gj.snittlig gruppestørrelse 1.-10.tr. 11,6 11,4 11,5 11,7 12,3 11,8 10,5 11,6 13,0 13,7

Nesset har høye driftsutgifter pr. elev sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner og gjennomsnittstall for fylke og land. Elevtallet er redusert 
de siste årene og gruppestørrelsen er noe mindre enn sammenligningstall. Skolestrukturen i Nesset bidrar til høye kostnader til undervisning.

Frode Sundstrøm
skolefaglig rådgiver
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Generelt
• Kontaktledd i forhold til Tøndergård 

skole, samarbeidskommuner og  fylket/
fylkesmannen på relevante felt.

• Videregående opplæring – ansvar for 
salg av tjenester til fylket i spesielle 
tilfeller.

• Innhente aktuell statsstøtte og refu
sjoner på tjenesteområdene.

Nasjonale prøver  
og grunnskolepoeng

Vurdering:
De tre siste skoleårene har gitt resultater 
noe under nasjonalt gj.snitt for 5.trinn, 
men vi ser en god utvikling i lesing og 
engelsk.  For 8.trinn er resultatene jevnt 
over gode.

Grunnskolepoeng er gjennomsnittlig 
poengsum for alle avgangsfag i 10.klasse. 
Her har Nesset stabilisert seg på et høyt 
nivå de siste årene.

Merknad til nasjonale prøver:
Ved lesing av resultatene er det viktig 
å være klar over at det i statistikk vil 
være større avvik og større usikkerhet jo 
mindre tallgrunnlaget er, og i Nesset er 
tallgrunnlaget lite. Derfor er det viktig å 
se på trender over år, mer enn enkeltre
sultater.

Elevundersøkelsen gir et bilde av hvor
dan elevene opplever læringsmiljøet. 
Resultatene her har de siste årene hatt 
positiv utvikling og generelt er det et 
svært godt læringsmiljø ved skolene 
i Nesset. Det er en kraftig reduksjon i 
antall elever som melder om mobbing, 
og de offisielle resultatene for skoleåret 
2015/16 viser 0% mobbing. (Ingen av 
elevene i 7. el. 10.trinn meldte at de ble 
mobbet i elevundersøkelsen)

Grunnskolepoeng

2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016

Grunnskolepoeng Nesset

38

39

40

41

42

43

44

45

Grunnskolepoeng Nasjonalt gj.snitt

Grunnskolepoeng 10.trinn: Samlet gj.snitt alle avgangskarakterer x 10

Nasjonale prøver 8. trinn

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017

Regning

40

45

50

55

60

Lesing Engelsk Nasj. gj. snitt alle prøver

Nasjonale prøver 5. trinn

2014 / 2015 2015 / 2016 2016 / 2017

Regning

40

45

50

55

60

Lesing Engelsk Nasj. gj. snitt alle prøver
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Resultatvurdering

Grunnskole:
Grunnskolen i Nesset har gjennomgåen
de høy kvalitet. Faglige resultater er gode 
og våre elever gjennomfører videregåen
de opplæring i stor grad. Læringsmiljøet 
har hatt god utvikling de siste årene etter 
godt og systematisk arbeid over tid.

Skolene har i lang tid samarbeidet om 
langsiktig utviklingsarbeid med skoleei
er som aktiv støttespiller. I arbeidet med 
læringsmiljø har PPT bidratt sterkt.

Voksenopplæring:
2016 har vært preget av å etablere en 
utvidet voksenopplæring på dagtid 

i Nesset. På grunn av bosetting av 
flyktninger ble det behov for norskopp
læring. 1.februar 2016 startet en gruppe 
norskopplæring i det tidligere barneha
gebygget i Eidsvåg. Frivilligsentralen ble 
lokalisert samme sted.

Fra høsten 2016 har vi to grupper, den 
ene gruppa tar grunnskoleopplæring i 5 
fag med sikte på vitnemål og videregåen
de skole etterpå.

Til sammen har vi i 2016 ca. 20 elever. I 
tillegg kjøper kommunen tjenester for ca. 
8 elever fra Sunndal kommune.

Det er tilsatt to lærere med til sammen 
170% stilling.

Påskelunsj

Nesset Voksenopplæring

Norskopplæring
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BARNEHAGEFAGLIG 
RÅDGIVER
Tjenester og oppgaver 

Nesset kommune har 3 kommunale 
barnehager med totalt 84 barn i alderen 
06 år og to private barnehager med til 
sammen 31 barn. Kommunen er ansvar
lig for å yte et tilskudd i henhold til § 3 
i «Forskrift om tildeling av tilskudd til 
private barnehager».

• Det skal drives kompetanseutvikling 
blant personalet som skal sikre praksis 
i tråd med lover og forskrifter og Ram
meplan for barnehagens innhold og 
oppgaver. Vi har kursing og nettverk 
for personalet gjennom samarbeid 
Romsdalsregionen – Kunnskapsnett 
Romsdal, IKT ORKidésamarbeidet, 
samarbeid med 5 barnehager i Molde, 
fylket og PPT. De ikkekommunale 
barnehagene får tilbud om å delta. 

• Opptak av barn til både kommunale 
og private barnehager.

• Informasjon og veiledning til styrerne 
i barnehagene, både kommunale og 
private barnehager.

• Tilsyn med barnehagene etter lov om 
barnehager. 

• Det er gjennomført 2 stedlige tilsyn 
med de private barnehagene i 2016. 
Ingen avvik.

• Godkjenning av barnehager. 

• Dispensasjoner fra utdanningskravet. 

• Pr. 31.12.2016 er det ingen dispensasjon 
fra utdanningskravet i barnehagene i 
kommunen.  

• Ivareta søknad om tilskudd til mino
ritetsspråklige barn, kompetanseut
vikling, rekrutteringsmidler og ulike 
rapporteringer.

• Sørge for at barn under opplærings
pliktig alder som har behov for 
spesial pedagogisk hjelp får denne 
hjelpen. Sette i gang tiltak for førskole
barn både i barnehagen og for de som 
ikke går i barnehage.

Tanja Alise H. Bersås
barnehagefaglig rådgiver
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Nøkkeltall 

KOSTRA tall og 
kommentarer 

Dekningsgraden til vår kommune ligger 
litt lavere enn for de sammenlignbare 
kommunene og har faktisk gått ned fra 
2014 til 2015 tallene. Disse endringene 
kan være et resultat av endringer i kon
tantstøttesatser.  Vi har også barn som 
er bosatt i Nesset i barnehager i Molde 
kommune, pr. 31.12.2016 er det 4 i private 
barnehager og 2 i kommunale barnehager. 

Nesset kommune ligger høyt på utgifter 
til barnehagedrift, vi har til dels små 
avdelinger som er dyrere å drive enn 
større avdelinger og dermed er med på 
å dra snittprisen opp. Det har vært en 
reduksjon i utgiftene til netto driftsutgif
ter pr. innbygger 15 år, barnehage, fra 
2014 til 2015. 

Resultatvurdering

• Nesset kommune har ikke hatt barn 
på venteliste i 2016, alle barn har fått 
barnehageplass til ønsket oppstart. 

• Alle 5 barnehagene i Nesset deltar 
i utviklingsprosjektet gjennom IKT 
ORK idé  IKT barnehageløftet. Dette 
er et prosjekt som handler om barne
hagens bruk av IKT i det pedagogiske 
arbeidet iht rammeplan for barne
hagens innhold og oppgave, og en
dringsprosesser i barnehagene.  Pro
sjektet ble avsluttet våren 2016. 

• Kommunen som barnehagemyndighet 
har gjennomført stedlig tilsyn med 2 
barnehager, ingen avvik.  

I tilsynet ble følgende paragrafer 
vurdert:
• §1. Formålet 

• §2 Barnehagens innhold

• §3 Barns rett til medvirkning

• §4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

• §6 Virksomheten plikter å søke god
kjenning

• §7 Barnehageeiers ansvar

• §17 Styrer

• §18 Barnehagens øvrige personalet

• §19 Politiattest

• §20 Taushetsplikt

• §21 Opplysningsplikt til sosialtje
nesten og den kommunale helse og 
omsorgstjenesten

• §22 Opplysningsplikt til barneverntje
nesten

• §23 Helsekontroll av barn og perso
nalet

• § 24 Øvingsopplæring

Oversikt over fødselstall (Tall pr. 31.12.2016)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fødselstall I bhg Fødselstall I bhg Fødselstall I bhg Fødselstall I bhg Fødselstall I bhg Fødselstall I bhg

Eidsvåg bhg

21

16

19

12

20

15

17

12

21

7

19

0

Liedgarden bhg 5 6 1 1 2 0

Farmen bhg 1 5 4 4 2 0
Eresfjord bhg 5 3 3 2 3 2 4 5 2 2 4 0
Vistdal bhg 1 1 5 5 1 1 0 0 3 1 4 0

For perioden januar – august 2016 hadde Nesset kommune 5 barn i barnehager Molde kommune. 
Fra august – desember 2016 hadde Nesset kommune 6 barn i Molde kommune. 

Rådmannens stab/støtte, inklusiv fellesutgifter
Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik fra budsjett Avvik % Regnskap 2015

Barnehagene i Nesset, med tilskudd til 
de private barnehagene. 

19 260 745 19 492 000 231 255 1,2 18 189 014

Økonomisk resultat
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FOLKEHELSE
Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for å fremme befolkningens 
helse og trivsel, samt redusere faktorer som har negativ innvirkning. Alle 
sektorer i en kommune kan bidra inn i dette arbeidet. I årsmeldingen vil 
en vise hva som er igangsatt, utført eller videreført av tverrsektorielle 
tiltak for å fremme for helse og trivsel for innbyggerne i Nesset.

Tjenester og oppgaver

Kommunen har ansvar for å fremme 
folke helse gjennom sine virkemidler. 
 Folke helseperspektivet skal inngå i planleg
ging, lokal  samfunnsutvikling, forvaltning 
og tjenesteyting. I Kommune  plan 20122020 
står det at «Folkehelsearbeidet skal være 
sektorovergripende med disse mål:

• Trygghet og medvirkning for den en
kelte, gode bomiljø og gode oppvekst
miljø for barn og unge.

• Et samfunn som legger til rette for 
positive helsevalg og sunn livsstil.

• Forebygging av skader og ulykker. 

Interkommunal 
samarbeidsavtale

Nesset kommune er med i God Helse 
partnerskapet i regi av Møre og Romsdal 
fylkeskommune. Det ble i 2016 inngått 
avtale om videreføring av dette partner
skapet for perioden 2017 – 2019. Nesset 
kommune får tilskudd fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune på kr. 125.000, 
 årlig, forutsatt at våre plikter er oppfylt 
i henhold til denne avtalen. Stilling som 
50% folkehelsekoordinator er lagt til 
rådmannens stab. 

Resultatvurdering 

Resultatvurdering av tverrsektorielt folke
helsearbeid, knyttet opp mot temaområ
dene i Regional delplan for folkehelse:

Forankring, organisering 
og samhandling 
• Betydning folkehelse vurderes i alle 

saksutredelser, og sikrer at konsekven
ser for folkehelse inngår i saksframlegg 
som legges fram til politisk behandling. 

• Medvirkning og involvering av 
innbyggerne har vært sikret i form av 
informasjonsmøter og folkeavstem
ming i forbindelse med ny kommune
struktur. 

• Politiske hovedutvalg og Ungdom
mens kommunestyre har hatt tema 
«folkehelse» og kommet med innspill 
til det pågående oversiktsarbeidet. 

• Samhandling om tiltak som fremmer 
folkehelse i et livsløpsperspektiv 
tilstrebes i en kommuneadministra
sjon hvor «smådriftsfordeler» benyttes 
for å samordne arrangement, og få 
gjennomført tiltak som fremmer helse, 
trivsel og medvirkning for innbyggerne 
i et livsløpsperspektiv. 

Mari Husan
folkehelsekoordinator

Folkehelse er samhandling om helsefremmende tiltak. Gangvegforbindelse for en tryggere 
hverdag for store og små har vært prioritert i 2016. Representanter fra Fylkeskommunen, Nes-
set kommune, Rød bygdalag, skole og barnehagebarn medvirket under åpning av gangveg-
forbindelser i oktober.
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• Det er etablert samarbeidsfora mellom 
fagansvarlige for friluftsliv, folkehelse 
og kultur (FFK) samt saksbehandler
møte i plansaker, rådgivergruppa 
knyttet til Utvalg for helse og omsorg 
og Utvalg for oppvekst og kultur, som 
er gode arenaer for tverrsektorielt 
folkehelsearbeid.

• God Helse partnerskapet videreføres 
for perioden 20172019.

Samfunnsutvikling for en god start
• Tverrfaglig kompetanseheving gjennom 

prosjektet «Tidlig Inn» er  gjennomført. 
Dette skal sikre kompetanse i svanger
skapsomsorg, helsestasjon og barne
hage for å ivareta barn og familier som 
har behov for oppfølging for å mestre 
hverdagens utfordringer

• Det er lav terskel for å kontakte helse
stasjon for råd og veiledning 

• Det er løpende inntak til alle barne
hager 

• Prosjektet «Beredskapsteam mot mob
bing» er igangsatt i samarbeid med PPT.

• Undersøkelsen «Betre oppvekst» er 
gjennomført, tatt til etterretning og 
fulgt opp med tverretatlig deltagelse 
på årets Oppvekstkonferanse i regi av 
Fylkesmannen og Møre og Romsdal 
fylkeskommune.

• Tilbud om gratis HPV vaksine til 
jenter født fra 19911996 for å beskytte 
mot livmorhalskreft er etablert og godt 
mottatt.

• Førstehjelpskurs til småbarnsforeldre 
og nye bosatte har vært gjennomført i 
samarbeid med Nesset frivilligsentral.

• Molde tannhelsedistrikt v/folkehelse
kontakt har sammen med lokale fag
personer drevet forebyggende arbeid i 
et livsløpsperspektiv, gjennom prosjekt 
som «Tenner for livet» og «Vann er 
tingen, rett fra springen». 

• Flyktningetjenesten, i samarbeid med 
andre sektorer har hatt fokus på å gi 
bosatte flyktninger en god start som 
«Nessetgjellinger».

• Psykisk helsetjeneste er et lavterskel
tilbud til alle aldersgrupper, og har 
prioritert forebyggende arbeid mot 
skole og flyktingetjenesten.

Helsevennlig arbeidsliv
• Å utvikle det lokale næringsliv, få flere 

arbeidsplasser og økt tilflytting er en 
utfordring som er belyst i arbeidet med 
kommunereform og intensjonsavtale. 
«Nessetkonferansen» i regi av Nesset 
sparebank og Nesset Næringsforening 
er etablert som møtested for nærings
livaktører og andre interesserte.

• Arbeidsmarkedet er strammere enn 
tidligere. Nav Nesset har fokus på å få 
personer med nedsatt arbeidsevne ut i 
ordinært arbeid.

• Prosjektet «Helse i alt vi gjør» videre
føres i kommunal sektor, og det gis 
mulighet for å benytte fysioterapi
lokalene til trening utenom arbeidstid, 
samt deltakelse i «Aktiv på Dagtid».

• Statistikk over sykefravær i kommunal 
sektor legges fram for formannskapet.

• «Appelsinuke» er et tiltak i alle enheter 
for å sette fokus på at kosthold og 
arbeidshelse henger sammen. Gjen
nomføres årlig.

Samfunn som fremmer aktiv, trygg  
og frisk alderdom
• Plan for «Vold i nære relasjoner» er 

utarbeidet. 

• Utvidet tilbudet om trimgruppe for 
aldersgruppen 65+ er en ny gruppe 
i Eresfjord. Etablerte frisklivstilbud 
i Eidsvåg og «StikkUT!» ved Nesset 
omsorgssenter er videreført. 

• Planene for ombygging av Nesset 
omsorgssenter for å møte utfordringer 
innen demensomsorg er vedtatt. Plan 
for bygging av sentrumsnære om
sorgsboliger har hatt fokus, men er 
ikke ferdigstilt.

• «Perledryss» og kulturtilbud for eldre i 
regi av den «Den kulturelle spaser stokk» 
er gjennomført med god deltakelse.

• Influensavaksinering og forebyggende 
arbeid har blitt prioritert av tjenestene 
innen avdeling for helse og forebyg
ging. En har god oversikt over utsatte 
grupper, og har foretatt hjemmebesøk 
og tilpasset de ulike tjenester for å frem
me en aktiv, trygg og frisk alderdom.

«Blånebu» er et populært turmål, og 
har også vært et Stikk UT! turmål. 
Her fra årets Ordførertur.

Tverrfaglig delegasjon fra Nesset 
kommune under Oppvekstkonferan-
sen i regi av Fylkesmannen og Møre 
og Romsdals fylkeskommune.

Årlig «appelsinuke» i uke 6
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Inkludering og deltagelse i kultur 
og frivillige organisasjoner 
• Ulike møteplasser er avgjørende for 

å sikre inkludering og hindre sosiale 
ulikheter i helse. Tiltak overfor barn 
og unge, samt tiltak som bidrar til å 
fremme folkehelse i de enkelte lokal
miljø har blitt prioritert ved tildeling 
av kulturmidler.

• Det er gitt informasjon om  økonomiske 
ordninger og eksterne finansierings
muligheter til aktører som arbeider 
med kultur og frivillighet fra flere 
saksbehandlere i kommunen. 

• Lokalbanken, Nesset sparebank støtter 
i stor grad opp om frivillighet og all
mennyttige formål. 

• Videreføring av tiltak som ble igang
satt i forbindelse med Friluftslivets år 
2015, har bidratt til å øke innbyggernes 
aktivitet og fremheve friluftslivets po
sitive effekt på nærmiljø og folkehelsa.

• Markering av «Verdens gapahukdag» 
og «Nattinaturen» er arrangement 
som har skapt positivt omdømme og 
aktivitet langt ut over vår kommune
grense.

• Biblioteket har fått midler til utstyr og 
det er her blitt en god arena for kultur
formidling. Språkkafé er etablert som 
et nytt tilbud, og er en møteplass for 
mennesker fra ulike kulturer. 

• Nesset kommune lanserte «Verdens 
gapahukdag» i forbindelse med 
Friluftslivets år i 2015. Formålet var 
synliggjøring av gapahukens rolle for 
hverdagsfriluftsliv og som en trygg 
og sosial møteplass. I 2016 ble Vistdal 
bygda lag tildelt prisen «Årets gapa
huk».

• 

Trygt og helsefremmende fysisk 
miljø
• Vannledninger i området Raudsand er 

skiftet for å sikre stabil vanntilførsel og 
tilfredsstillende drikkevannskvalitet. 

• Planer gjennomgås i gruppe hvor 
barnas representant og folkehelse
koordinator er med. 

• Kartlegging av friluftsområder er 
under arbeid 

• Det er utarbeidet interkommunal 
kommuneplan for både Langfjorden 
og Sunndalsfjorden.

• Omfattende sikringsarbeid langs 
 Eidsvågelva og i området Eidsvåg 
sentrum og Stubø har vært utført for å 
kunne åpne for videre byggetiltak og 
utvikling i disse områdene. 

• To gangvegforbindelser i Eidsvåg 
sentrum ble åpnet i 2016. Disse sik
rer trygg veg for innbyggere i alle 
aldre til viktige og daglige gjøremål 
i tilknytning til butikker, post, skole, 
barnehage, kirke og Nessethallen som 
ferdigstilles i 2017. 

• Reguleringsplan for gang/sykkelveg 
fra Hargot til Rød er ferdig, og ble 
overlevert Møre og Romsdal fylkes
kommune. 

• Ildsjeler, bygdalag og idrettslag har 
lagt til rette for parkeringsplasser og 
nye, godt merkede turstier. Dette er 
bidrag som sikrer trygg ferdsel og 
bidrar til at flere benytter nærmiljø og 
vår fantastiske natur til rekreasjon og 
fysisk aktivitet som fremmer helse. 

• Nesset kommune deler ut merkestol
per og skilt til de som vil bidra til mer
king av skogsveger og stier til turmål. 

• I forbindelse med «Verdens aktivitets
dag» og «Strandryddedagen» la kom
munen til rette for dugnad i alle deler 
av kommunen for å rydde bort avfall 
i et samarbeid med Romsdalshalvøya 
Interkommunale Renovasjonsselskap 
(RIR).

• Alle kommunale enheter rapporterer 
i sine årsmeldinger om status for ved
likehold og bruk av bygg og utemiljø 
som en har ansvar for. 

Klar for «nattinaturen» og gode 
opplevelser i friluft.

Vistdal er selve «gapahukbygda» I 
Nesset. Prisen «Årets gapahuk» ble 
i september tildelt Vistdal bygdalag. 
NRK`s Tove Fugelsnes laget innslag 
og bidro til positiv omdømmebyg-
ging om gapahukens betydning for 
helårsfriluftsliv.

Biblioteket er en arena for alle! Her 
fra språkcafe.
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KULTUR
Tenester og oppgaver

Nesset kommune skal gjennom kultur
avdelinga samordne og drifte kultur
tiltak som kjem alle innbyggarane i 
kommunen til gode. Arbeidet skjer i 
samarbeid med frivillige, lag og forein
ingar, institusjonar og andre. 

• Kulturskule og bibliotek er lovbestemte 
oppgåver. 

• Kulturleiar er barn og unges represen
tant i plansaker.

• Kulturleiar representerer kommunen 
i styret for Bjørnsonfestivalen og i 
styret for Romsdalsmuseet. 

• Kulturavdelinga har i 2016 vore sam
arbeidspart i ulike større arrange ment 
i kommunen. Eksempel på dette er 
arrangement på Nesset prestegard, 
konsert i Mardalen under Eikesdals
dagane og Ungdommens kultur
mønstring for Gjemnes, Nesset og 
Tingvoll. Nesset Musikkfest hadde 
Nesset prestegard som arena for sin 
første festival.

• Kulturavdelinga har ansvaret for Bjørn
sonfestivalen sine arrangement i Nesset.

Bibliotek

Nesset folkebibliotek har opningstid 4 
dagar i veka. Det er ei fin auke i besøks
talet i 2016 med 522 fleire besøk enn i 
2015. Det er i hovudsak tre årsaker til 
auka besøkstal: 

• Språkkafe i samarbeid med Frivillig
sentralen og flytningetenesta.

• Lesestunder for barnehagebarn

• Biblioteket utvida opningstida på ons
dagar i 2015 noko som førte til fleire 
besøk.

Når det gjeld utlån av bøker og media 
viser tala nedgang i alle kategoriar. 
Minst på faglitteratur til barn og  vaksne, 
størst på lydbøker for vaksne. Det er 
fleire årsaker til dette, m.a. ein generell 
nasjonal trend som viser utlånsfall på 
landsbygda, auke i byane. Ebøker viser 
ein svak stigning. Tal aktive lånarar stig, 
bortsett frå ungdom. 

Nesset folkebibliotek har fått midlar 
frå Nasjonalbiblioteket  til utvikling av 
biblioteket som arena for ulike arrange
ment. Her samarbeider vi med ungdom
mens kommunestyre om eit opplegg for 
debattmøte for ungdom i løpet av våren 
2017. Det er i den samanhengen  innkjøpet 
ein del teknisk utsyr til biblioteket. 
Bjørnsonfestivalen har tett samarbeid 
med Nesset folkebibliotek om sine arran
gement i Nesset.

Det er 4 fast tilsette i deltidsstillingar 
mellom 20 og 50 %. Det er inngått avtale 
mellom Nesset og Sunndal om bibliotek
samarbeid som omfattar og kjøp av 
bibliotekfagleg kompetanse frå Sunndal i 
30 % stilling. 

Gjemnes og Nesset 
kulturskole

Skuleåret 2016/17 er elevtalet samla 161 
av desse er 90 i Nesset. Fordelt på visu
elle kunstfag, musikk og dans. Det er ei 
lita auke i elevtalet frå 2015. Gjemnes og 
Nesset kulturskole har ei målsetting om 

Turid Leirvoll Øverås
kulturleiar

Biblioteket i tal 2016 2015
Materiellbestand (utanom e-bøker) 25 742 25 675
Utlån 9 227 10 225
Besøk 4 202 3 680
Aktive brukarar 427 398
Arrangement for barn i 2016: 

3 Klassebesøk 69 87
8 Barnehage lesestunder 80 113

Arrangement vaksne i 2016 (2015):
13 Språkkafe (4) 204 13
1 bokbad Bjørnsonfestivalen: Maja Lunde/Svein Sæter 30 35
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at undervisninga i størst mogeleg grad 
skal vere der elevane er. Kulturskolen 
tilbyr også musikkterapi til bebuarar 
på NOS, skular og barnehagar. Det blir 
arrangert konsertar ved slutten av kvart 
semester og elevar ved kulturskolen 
deltar ofte ved andre arrangement med 
kulturinnslag. 

Ungdommens 
kommunestyre 

har hatt 3 møte i 2016 og handsama 20 
saker. UKS har eige budsjett og har til
delt kr 35 000 i form av ungdomsmidlar 
til tiltak for barn og unge i kommunen. 

Den populære skibussen til Oppdal har 
blitt ein årleg tradisjon i regi av UKS. 
Kommunereforma har vore tema også i 
2016 og UKS vedtok m.a. at stemmerett 
for 16åringar skulle gjelde ved folkeav
stemminga. Det har og vore sett fokus 
på mobbing. UKS er eit viktig organ 
for å sikre barn og unge innflytelse og 
mogelegheiter for å fremme sine syn i 
kommunen. 

Nesset frivilligsentral, 
ungdomsklubb og 
integrering

Frivilligsentralen vart offisielt opna 1. 
mars 2016. Dagleg leiar er tilsett i 100% 
stilling fordelt på 50% frivilligsentral, 
20% aktivitetsleiar for ungdom og 30% 
som miljøarbeider for busette flykningar. 
Det er etablert ei rekke faste aktivitetar 
som Språkkafé (samarbeid med biblio
teket), babytreff, leksehjelp og Aktiv 
på dagtid. Elles har Frivilligsentralen 
stått  ansvarlig for gjennomføring av tur 
til Perledrysskonsert, diverse kurs og 
tilbydd tilskotsskurs. I Frivilligsentralen 
kan lag og foreiningar nytte kontor og 
møtelokale gratis. Frivilligsentralen har 
ansvaret for Utstyrspoolen og det er etablert 
«gratisbutikk» med barne og ungdoms
klede og andre sesongbaserte varer. 

Frivilligsentralen ynskjer at enda fleire 
skal engasjere seg som frivillige. Det har 
vore sporadiske tilbod med plenslått, 
rydding osv. i tillegg til øvingsskjøring 
og besøksvennordning. 
Frivilligsentralens motto er: Møte mel
lom menneske.

Idrett, lag og foreiningar

Det frivillige arbeidet er limet i kultur
arbeidet. Lag og foreiningar skaper 
aktivitet og gode møteplassar i nærmil
jøet. Nesset idrettsråd er eit viktig organ 
for koordinering og kompetanse til 
idrettsarbeidet i kommunen. Idrettsrådet 
bidrar m.a. i rullering av handlingsplan 
og fordeling av midlar til oppkøyring 
av skiløyper. Idrettsrådet sørgjer for ut
deling av lokale aktivitetsmidlar (LAM). 
Årets idrettspris blir kvart år utdelt av 
Idrettsrådet under Eidsvågdagene.  For
deling av allmenne kulturmidlar i 2016: 
Til lag og foreiningar kr 128 100 og kr 
 19 000 som løypekjøringsmidlar.  

Spelemidlar

I 2016 vart det sendt inn 9 søknader om 
spelemidlar til anlegg, hus og område for 
idrett , fysisk aktivitet og kultur. Søkna
dene fordeler seg godt i ulike delar av 
kommunen. I alt er det i 2016 gjeve tilsegn 
om kr 3 318 000. Inkludert her er delutbe
taling til Nessethallen, del III av Elvastien 
i Vistdal og til Raudsand gruvemuseum. 
Elvastien er sluttført og har fått utbetalt kr 
138 000. Ballbinge i Vistdal er og ferdig og 
har fått utbetalt kr 300 000. 

Kommunale anlegg for 
idrett, fysisk aktivitet og 
kultur.

Det er stor fotballaktivitet i Nesset. Kom
munen eig og driftar  kunstgrasbanen 
ved Eidsvåg barne og ungdomskole. 
Denne banen har fått nytt dekke og er 
rusta opp med nye gjerder og ballfangar
nett i 2016. Kommunen har og ansvar for 
uteanlegga ved alle skulane som også 

Tildelte ungdomsmidlar 2016 2016
Eidsvåg idrettslag hopp/alpin 2 000
Eresfjord og Vistdal fotballkl. (ballbinge) 8 000
Vårsol 4H 1 000
Eidsvåg og Eidsøra skytterlag 1 000
Nesset skolekorps 1 000
Connection Nesset (data LAN) 3 000
Rød vel 1 000
Eresfjord skule (elevråd) 1 000
Gussiås bygdalag (rebounder) 5 000
Ungdomsklubben (utstyr) 12 000
Sum 35 000

Dagleg leiar Marie Teigland saman 
med Amir frå Syria som er frivillig i 
ungdoms klubben.  
Foto: Marie Teigland

«Minusmanus» Kjekk kveld med 
teatersport i Eresfjord. Ungdoms-
klubben i samarbeid med Vårsol 4H. 
Foto: Nesset kommune
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fungerer som park, aktivitets og leike
område utanom skuletida. Andre anlegg 
som lysløyper og liknande er eigd av 
idrettslaga som legg ned eit stort arbeid 
med vedlikehald og drift av desse. 
Nesset hallen har vore under bygging i 
2016 og blir ferdigstilt i løpet av seinvin
teren 2017.

Kulturminne og museum

Kulturavdelinga har ansvar for forvalt
ning av kulturminne i kommunen. Ar
beid med lokal kulturminneplan fekk ein 
restart i 2016 og vi håper å få den ferdig i 
løpet av 2017.  

Nesset prestegard er museum og avde
ling av Romsdalsmuseet. Kommunen og 
Romsdalsmuseet deler kostnadene med 
stillinga som formidlar og vaktmeister. 
Kommunen er representert i brukarsty
ret for Nesset prestegard. 

2016 har vore eit aktivt driftsår på Preste
garden. Nyskapinga Nesset musikkfest 
gir ein fin auke i brutto besøkstal. Det er 
utført mykje viktig vedlikehaldsarbeid i 
2016.  Vi  har gode tilbod til barn og unge 
og eit bra marknad i bussgrupper. Eigne 
arrangement i regi av Nesset kommune og 
Romsdalsmuseet er godt besøkt, men det 
er ein klar  nedgang i tal selde billettar i 
sommarsesongen. Besøkstala syner ei auke 
frå 5429 i 2015 til 5830 i 2016. Ein stor del 
av besøket er arrangement som Bjørnson
festivalen og julemarkedet. Skuleklassar og 

grupper representerer og gode tal. Det har 
vore 23 eigne arrangement i 2015. Julemar
kedet i november har blitt eit høgdepunkt 
som samlar mykje folk og engasjerer 
mange frivillige. I sommarsesongen har 
Romsdals museet tilsette guidar på preste
garden. 

Samarbeidet med Romsdalsmuseet in
kluderer og Tverrberghytta ved Løypå
vollen i Eikesdal. For helleristningane 
på Bugge gjeld skjøtselsavtale mellom 
Nesset kommune, MR fylke og Viten
skapsmuseet i Trondheim. Arbeid med å 
ruste opp tilgjengelegheita på hellerist
nings feltet er godt i gang.

Alle bygningane på Nesset prestegard er 
vedtaksfreda og er eigd av Opplysnings
vesenets fond (OVF). Kommunen har 
leigeavtale med OVF for alle bygningane 
bortsett frå hovudhuset. Det pågår for
handlingar med OVF om eigarforholda 
for prestegarden og hovudhuset. Desse 
forhandlingane er ikkje sluttførte. 

Folkebadet

Bassenget på ungdomstrinnet er ope for 
publikum tre kveldar i veka frå haust
ferie til påske. Det er tilsett badevakt i 
20% stilling. Det er i tillegg avtale med ei 
foreldregruppe på ungdomstrinnet ved 
Eidsvåg barne og ungdomsskole om fri
villige badevakter. Folkebadet er eit fint 
folkehelsetilbod som er viktig for mange.

Nesset kommune er inne i forhand-
lingar med OVF om framtidig leige 
av Nesset prestegard. 
Foto: Bjørn Magne Øverås

Jørund Svensli med JS-fotball skole er 
aktive brukarar av kunstgrasbanen.
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Bjørnsonfestivalen 2016 ved 
Arnesteinen i Eikesdal. Marianne 
Breigutu fortel om Bjørnson og kor-
leis natur og folk har påverka hans 
forfattarskap. Foto: Bjørn Magne 
Øverås

Bjørnsonfestivalen

Festivalen hadde 10 arrangement i  Nesset 
inkludert førestillingar til skule, samt 
gudsteneste i fjøset på Nesset prestegard. 
Samla besøkstal i Nesset var 602 (594). Av 
høgdepunkt kan nemnast litteraturkveld 
på Nesset prestegard med Edvard Hoem 
og litteraturcruise på Eikesdalsvatnet 
med Lise Fjeldstad og Øystein Hauge.  I 
år hadde vi også Bjørnsonmarkering ved 
Arnesteinen i Oppigard med historisk 
tilbakeblikk ved Marianne Breigutu og 
opplesing av Marianne Mørch.

KOSTRA tal og 
kommentarar

Det er utbetalt tilskot til lag og foreinin
gar i alt kr 298 000, inkludert kr 75 000 til 
Bjørnsonfestivalen. Det er i gjennomsnitt 
kr 100 pr. innbyggar i kommunen.

Resultatvurdering

Kulturområdet kan sjå tilbake på nok eit 
aktivt år. Mange store milepelar er nådd 
i løpet av året der kulturavdelinga har 
vore meir eller mindre direkte med. Her 
nokre av høgdepunkta: 
• Bygging av Nessethallen starta i mars.

• Første cruiseanløp i Eresfjord og Nes
set på 120 år.

• Den første Nesset musikkfest arran
gert på Nesset prestegard med støtte 
frå Nesset kommune.

• Nesset frivilligsentral opna 1. mars 
og har stadig auka aktivitet som når 
mange. Eit stort pluss for frivilligheita 
i kommunen.

• Stort fokus på folkehelse og tilrette
legging for trivsel i heile kommunen. 
Vistdal bygdelag med Elvastien fekk 
prisen som «Årets gapahuk».

Rådmannens stab/støtte, inklusiv fellesutgifter
Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik fra budsjett Avvik % Regnskap 2015

Kultur 3 899 097 4 138 000 238 903 5,8 4 375 915

Mindre forbruk i høve budsjett på kulturskole på grunn av meir sal av lærartenester til andre kommunar. Mindre forbruk til  frivilligsentralen på grunn 
av at ein har lykkast med å få inn ekstern finansiering mellom anna til opprusting av lokalane og andre tiltak.

Lise Fjeldstad og Øystein Hauge på 
BF Mardøla under litteraturcruiset 
i 2016

Økonomisk resultat
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IKT
IKT’s ansvarsområder 
omfatter:

• Drift/vedlikehold av kommunens 
nettverk og servere

• Installasjon og vedlikehold av maskin
park og fagapplikasjoner

• Versjonsoppgraderinger av ulike 
fagsystemer

• Drift av IKT ved legekontor, bibliotek 
og eksterne lokasjoner (skoler, kirke
kontor med mer)

• Telefoni (intern og ekstern)

• Oversikt over og oppfølging av ser
viceavtaler, samarbeidspartnere og 
løpende utgifter

• Innkjøp og nyinvesteringer i forhold 
til vedtatt budsjett

• Rolle i driftsteam IKT Orkidé til emnet 
klienthåndtering

Klassiske utfordringer 
ved overgang til nyere 
operativsystem / 
kontorstøtteverktøy

Mens kalenderåret 2015 i stor grad 
var preget av legio utfordringer rundt 
oppgradering av gjeldende serverpark, 
har 2016 i større grad handlet om selve 
maskinparken og de i tiden relevante 
versjonsoppgraderinger. Som en av to 
kommuner (Nesset og Fræna) med rolle 
i driftsteam til temaet klienthåndtering, 
har man i betydelig grad fungert som 
pilot i alle henseende som berører de nye 
Microsoftprodukter, deriblant detaljer 
vedrørende funksjonalitet og kompa
tibilitet med ulike fagsystem. Spesifikt 
har dette i hovedsak spunnet rundt 
Windows 10 og Office 2016, som kommu
nene har tatt i bruk i noe ulikt tempo.

IKT Nesset har her med hensikt søkt å 
ligge noe i forkant, godt understøttet av 
nøkkelenheter som økonomiavdeling 
og servicekontor som har bidratt med å 
kontrollere mot vår viktigste portefølje 
av felles fagsystem og lokale løsninger. 

ePhorte bør nevnes særskilt, da leveran
dørs anordning av støtteverktøy for im
port av epost (Outlook 2 ePhorte) lenge 
ble liggende i etterkant med tanke på å 
støtte de nyere versjoner av operativsys
tem og kontorstøtteverktøy, og når dette 
først var ivaretatt ut mot sommeren, 
var anordning og installasjon hverken 
strømlinjeformet, automatisk eller klart 
dokumentert. Disse mangler ble så Drift
steamets oppgave, ved underavdeling for 
klienthåndtering, å konsolidere. 

NAV og Samdrift av 
sosialapplikasjonen Visma 
Velferd

Visma Velferd ble 2016 flyttet inn i felle
spunktet i IKT Orkidé og er fra 1. februar 
driftet i felles regi for kommunene Kris
tiansund, Gjemnes, Nesset og Averøy. 
Lignende konsolideringstiltak ble gjort i 
parallell for de som kjører Socio. 

Nye moduler og 
komponenter

Økonomiavdelinga har fra 2016 etablert 
modulene Visma EWHandel og Visma 
Rekruttering, som vil bli benyttet i større 
grad fra inneværende år. 

Rolle i driftsteam i IKT 
Orkidé

Fra våren 2014 har IKT Orkidé utvidet 
sitt driftsteam med flere delstillinger 
trukket inn fra kommunene. Dette er 
ment som et tiltak for å styrke og sikre 
fellespunktets tjenestetilbud og bedre 
samordne drift av IKT i kommunene.

Fra 1. mars 2016 er Nesset kommune 
inne med 40% ressurs i driftsteamet med 
hovedfokus på emnet klienthåndtering, 
med løsning installert og tilpasset for å 
ivareta installasjon av operativsystem og 
programvare spesifikt for vårt kom
munesamarbeid. I prosjektets mandat 
ligger flere delemner for understøtting 
av funksjoner tiltenkt ny organisasjons
struktur, som sentralisert brukerstøtte, 
rapportering etc.

Jostein Hestvik Lie
IKT-koordinator
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Måloppnåelse og veien 
framover

At driftsteam som beskrevet i dag i over
veiende grad består av IKTpersonell fra 
de selvsamme kommuner disse er ment å 
betjene er ikke en tilfeldig valgt forskyv
ning av ressurser, men representerer et 
bevisst strategisk valg, der man ønsker å 
oppnå bedre kontroll med egne tekniske 
løsninger, og eget personell i bedre di
rekte kontakt med våre sentralt plasserte 
fellesløsninger oppleves i all hovedsak 
som et gode. Det er lettere å iverkset
te nye prosjekt, og kommunikasjonen 
mellom teamene synes å flyte lettere enn 
i de tilfeller løsninger er totalhåndtert av 
eksterne leverandører, og man oppnår 
med tiltaket bedre evne til å tilpasse løs
ninger til egne behov, understøttende det 
endelige mål, som er en bedre og sikrere 
tjenesteleveranse.

Kommunen er godtgjort for overførte 
ressurser, så at man skal ha midler til å 
kompensere for å håndtere flere emner. 
Dette er til tider løst ved leie av ekstern 
konsulent. 

 

Organisering av IKT Orkidé

Driftsteamet er for tiden under reorgani
sering. Det er opprettet to nye hele råd
giverstillinger i IKT Orkidé, mens noen 
kommuner har trukket sine prosenter til
bake. Fordelingen har allikevel gjennom 
mesteparten av 2016 vært således:

Driftsteamets roller og pålagte opp
gaver vil, uavhengig av fordeling og 
bemanning, i det videre være jevnt over 
likelydende.

Team Stillingsprosent
Nettverk 40%
Server 40%
Samhandling 40%
Klienthåndtering 100%
Rådgivende funksjoner 40%
Sum 260%
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SERVICEKONTORET 
I NESSET
Våre brukere er både kommunens innbyggere og kommunens egne 
ansatte. Vi yter tjenester innenfor et bredt fagfelt:

Inn- og utgående post
6 024 inngående dokument (ekskl. vedlegg) 
ført i sak/arkivsystemet i 2016 (nedgang 
på 543 fra 2015). Frankering av utgående 
post kr.189 000 i 2016  (kr. 262 000 i 2015). 
Budsjett redusert i forbindelse med 
inn    føring av SvarUt. Aktivitetstjenesten 
bringer intern post mellom enhetene og 
bedrifter i sentrum.

Arkiv
Arkivansvarlig i henhold til arkivlov og 
forskrift. Alt arkivverdig materiell skal 
ivaretas og beskrives i kommunens arkiv
plan. I kommunens sak/arkiv system har 
arkivtjenesten i 2016 journalført/arkivert 
14 060 dokument (økning på 1 708 fra 2015). 

Politisk sekretariat
Tre ansatte ved servicekontoret er i deler 
av sine stillinger engasjert i politisk sekre
tariat. Det er produsert innkalling og pro
tokoller for 409 saker, fordelt på 50 møter i 
2016. Sekretariatet har også støttefunksjo
ner for ordfører, utbetaling av godtgjøring 
og tilskudd, oppfølging av registre og 
budsjettansvar for politisk virksomhet (kr 
2 409 000 i 2016) som sine oppgaver. «Papir
løse politikere» som ble innført i 2012/13 
fungerer godt, og det er få driftsoppgaver 
i forhold til dette.  Sekretariatet har i de 
senere årene fått flere og flere oppgaver 
i forbindelse med valg, og gjennomførte 
våren 2016 folkeavstemningen i forbindelse 
med kommune reformen.

Budsjett og personalansvar
Servicekontoret i Nesset drives som en 
egen enhet, med 4,7 årsverk. Budsjett på kr 
3 205 000 i 2016. I tillegg budsjettansvar for 
politisk virksomhet, kr 2 409 000 i 2016.

Kommunale gebyr
25 enkeltvedtak om endring i kommunale 
gebyr behandlet i 2016 (26 saker i 2015). 
Ajourhold av register, fakturering og 
informasjon til publikum.

Eiendomsopplysninger
Informasjon til eiendomsmeglere og  andre. 
36 saker i 2016 (økning på to fra 2015).

Produksjonstilskudd og avløsertil-
skudd ferie/fritid i landbruket
205 søknader, fordelt på to søknadsom
ganger, registrert og saksbehandlet i 2016 
(200 søknader i 2015).

Velferdsordningene i landbruket
15 saker om sjukeavløsing i jordbruket 
behandlet i 2016 (nedgang på fem fra 
2015). Ingen søknader om tidligpensjon i 
2016 (nedgang på to fra 2015).

Autorisasjon plantevern
Informasjon og veiledning om hvordan 
bli autorisert. 5 bevis utstedt i 2016 (ned
gang på 21 fra 2015).

Regionalt miljøprogram (RMP)
Registrering, brukerkontakt og veiled
ning om ordningen.

Salgs-, skjenke- og  
serveringsbevillinger
16 skjenkesaker behandlet etter Alkohol
loven i 2016 (nedgang på én fra 2015), i 
tillegg 12 saker gjeldende salg og skjen
king for fire nye år. Én sak behandlet etter 
Serveringsloven (økning på én fra 2015).

Kunnskaps- og etablererprøven
Informasjon om etablerer og kunnskaps
prøve og gjennomføring av eksamen. To 
eksamener avholdt i 2016 (samme antall 
som i 2015).

www.nesset.kommune.no
Hovedansvar (webredaktør) for kom
munens nettsider og ansvar for innhold 
for servicekontorets tjenester. Startet for
arbeidet med nye nettsider via arbeids
gruppe i IKT ORKidé i 2016.

Hildegunn Kvernberg Blø
enhetsleder

Årsverk i enheten
2016 2015

Ansatte 5 5
Årsverk 4,7 4,7
Deltidsstillinger 1 1
Kvinner 5 5
Menn 0 0



83ENHETENE

Publisering av postlister og politiske 
saker til kommunens nettside. 86 innkal
linger og protokoller fra politiske møter 
og 53 postlister publisert i 2016. 

Fakturering 
Produksjon av faktura for helse og om
sorgstjenestene, kommunale gebyr, hus
leie kommunale boliger, bygg og anlegg, 
oppmåling, byggesak, tilknytning vann/
avløp, feste, tomtesalg, bygda bøker, 
guiding, bibliotek, salg og skjenking av 
alkohol, eksamen (alkoholloven), kopie
ring m.m. Grunnlag produsert både ved 
servicekontoret og andre enheter.

System- og opplæringsansvarlige
Ansvar for saksbehandlingssystemet 
ePhorte, Acos Portal (hjemmeside), Info
land (eiendomsopplysninger til meglere), 
Varsling24, KomTek og iPadoppsett til 
papirløse politikere. Opplæring av nye 
brukere og oppfølgingskurs/workshops, 
kvalitetssikring og noe teknisk oppføl
ging. Daglig brukerstøtte.

Sentralbord og generell informasjon over 
skranke. På de områder vi ikke selv saks
behandler, gir vi generell informasjon.

Publikums-PC
Gratis bruk av PC og internett hverdager 
08001530. Også gratis trådløst internett.

Kulturmeldinga «Det skjer i Nesset»
Sendes til alle husstander ca. 10 ganger 
pr år. I tillegg legges aktivitetene ut på 
kommunens nettsider og RBnett.

Salg av tomter i kommunale boligfelt
Ingen tomter solgt i 2016 (nedgang på én 
fra 2015). Kommunen benyttet forkjøps
retten på en ubebygd tomt i 2016. 9 ledige 
tomter i kommunen til salgs pr. i dag. 2 
ledige festetomter. 

Tilskudd til boligbygging
Ingen søknader behandlet i 2016 (ned
gang på én fra 2015). 

Administrering kommunale  
utleieboliger
Utleie og oppfølging av 12 kommunale ut
leieleiligheter. I tillegg noe administrativt 
arbeid med 13 boenheter til flyktninger.

Servicekontorets brukere er både kom-
munens innbyggere og egne ansatte
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Resultatvurdering

Servicekontoret i Nesset har hatt et 
hektisk, men likevel godt driftsår. På 
grunn av tidvis lav bemanning i andre 
enheter har også servicekontoret bidratt 
ekstra. Vi har derfor ikke kommet i mål 
med alle andre oppgaver som planlagt. 
Hverdagen er travel, og det må hele tiden 
prioriteres hvilke oppgaver som er viktigst. 
Vi ønsker likevel å prioritere spesielle 
prosjekt som kan føre til både større 
effektivitet og bedre tjenestekvalitet. Det 
har i 2016 vært blant annet disse:

Grafisk profil
Grafisk profil for Nesset kommune ble 
tatt i bruk i april 2016. Det er utarbeidet 
nye maler for blant annet brev, brosjy
rer, planer, presentasjoner og annon
ser, epostsignatur, skilting/merking 
av arbeidsklær, bygninger og biler. 
Service kontoret har lagt ned mye arbeid 
med tilrettelegging og koordinering. 
Profilhåndboka er utarbeidet av Bente 
Myklebostad, Ryttergarden – du finner 
den på nettsidene våre. I forbindelse med 
dette arbeidet har også «Jeg velger meg 
Nesset»merket blitt forbedret, og Nesset 
Næringsforum overførte rettigheter til 
bruken av slagordet og logoen til Nesset 
kommune.

SvarUT
Alle brukere av sak/arkivsystemet 
ePhorte sendte fra 1.1.2016 utgående brev 
til mottakernes via tjenesten SvarUT. 
Det betyr at innbyggerne får brevet til 
sin Altinnkonto eller digitale postkasse 

i stedet for pr. papirpost. Dette gjør at vi 
sparer utskrift, papir, konvolutter, fran
kering og tid. I tillegg får innbyggerne 
raskere svar fra oss. Korteste tid regis
trert fra saksbehandler ekspederte saken 
via SvarUt til innbyggeren leste er 1 min. 
og 40 sek.!

Vi gjennomførte to kampanjer – én i 
januar for å markedsføre ordningen 
og én på slutten av året for å få flere 
innbyggere til å opprette digital postkas
se. Den siste kampanjen ga en økning 
av digitale postkasser i Nesset på 8,6 
prosentpoeng. Det ble sendt ut ca. 4 000 
brev via tjenesten SvarUT i 2016. Nesten 
50% av disse ble lest digitalt – dette er et 
høyt snitt sammenlignet med de andre 
kommunene i IKT ORKidé.

Folkeavstemning, kommunereform
I forbindelse med kommunereformen ble 
det i april avholdt rådgivende folkeav
stemning. Den ble gjennomført omtrent 
som et vanlig valg, men nytt var at 16 og 
17åringene kunne stemme, utvidet åp
ningstid fredag og lørdag for å nå disse, 
og at det kunne sendes stemme pr. brev 
uten stemmemottaker fra andre kommu
ner. Mye godt «nybrottsarbeid» ble lagt 
ned. Valgdeltagelsen ble 60,63%.

Forarbeid nye nettsider
Det skal i løpet av 2017 lanseres nye 
nettsider for IKT ORKidékommunene. 
Nesset har vært med i arbeidsgruppen 
som i 2016 har gjort forarbeid med valg 
av leverandør, design, menystruktur, og 
felles mal for tjenesteartikler. 

Profilhåndbok for Nesset kommunes 
grafiske profil.

Ny versjon av «Jeg velger meg 
 Nesset»-merket utarbeidet i 
 forbindelse med ny grafisk profil.

Nøkkeltall i enheten
Tjeneste 2016 2015
Antall salgs- og skjenkesaker 17+24 17
Antall saker om sjukeavløsing i jordbruket   15 20
Antall produksjonstilskuddssaker 205 200
Antall fritaks- og endringssaker for kommunale gebyr 25 26
Antall inngående dokument ført i sak-/arkivsystemet ePhorte 6 024 6 567
Antall journalførte (arkiverte) dokument i sak-/arkivsystemet ePhorte 14 060 12 830

Økonomisk resultat
Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap
Servicekontoret 3 203 263 3 205 000 1 737 0,1 3 285 534

Økonomisk resultat
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HELSE OG OMSORG
Helse- og omsorgstjenesten er en enhet med mange ulike fagprofe sjoner 
som yter omfattende tjenester til mennesker i alle aldre. De fleste tjen-
ester er lovpålagte og fortrinnsvis gitt med hjemmel i lov om helse og 
omsorgstjenester.

Tjenester og oppgaver 

Pleie- og omsorgstjenesten 
har i 2016 hatt til disposisjon 56 institu
sjonsplasser ved Nesset omsorgssenter 
fordelt på én sjukeheimsavdeling (30 
plasser), demensavdeling (9 plasser) 
og korttidsavdeling (17 plasser). 4 av 
de 56 plassene er beregnet til korttids 
og avlastningsplasser. Enheten har 2 
bofellesskap (Vistdal og Holtan). Bofel
lesskapet på Holtan er bemannet døgnet 
rundt. Pr. 31.12.16 bodde det 6 beboere 
i bofellesskapet samt 2 beboere i en 
omsorgsbolig i umiddelbar nærhet. Disse 
8 får dekt sine pleie og omsorgsbehov 
fra bemanning tilknyttet bofellesskapet. 
Ved  Vistdal bofellesskap bodde det pr. 
31.12.16 7 beboere.  Enheten disponerer 
også 14 omsorgsboliger/utleie boliger i 
Eidsvåg sentrum. (Holtan og Myra).

Kommunens hjemmetjeneste har i 
utgangspunktet et døgnkontinuerlig 
tilbud, men det er svært begrenset 
mulighet for å kunne gi et tilbud på natt 
utenom i Eidsvåg og i Vistdal sentrum 
(Vistdal bofellesskap).

Kommunens botjeneste følger opp 
brukere ved Holtan bofellesskap. I tillegg 
har de årlig 810 brukere utenom bofelles
skapet som får boveiledning ukentlig. 
Botjenesten er også en aktiv bruker av 
«Essøraskulin AS» (Grønn omsorg), der 
kjøpes tjenester i et omfang på ca. 720 
timer pr. år. Holtan bofellesskap feiret 
25årsjubileum høsten 2016. 

Kommunen har egen barnebolig
med to leiligheter som gir omfattende 
hjelp til yngre funksjonshemma og deres 
foreldre. Tjenesten er organisert slik at 
barna får bistand fra avlastingstjenesten 
også i skoletiden. 

Helsestasjons- og skolehelse-
tjenesten til barn og ungdom 0-20 år. 
Kommunen har to 100% stillinger som 
helsesøster og en 50% stilling som jordmor. 

Aktuelle oppgaver:
• Svangerskapsomsorg  tilbud om 

 svangerskapskontroll v/jordmor i 
tilknytning til helsestasjonen.

• Helseundersøkelser/rådgivning m/
oppfølging/henvisning v/behov.

• Forebyggende psykososialt arbeid i 
helsestasjon og skolehelsetjenesten. 

• Hjemmebesøk/oppsøkende virksom
het. Helseopplysning individuelt og i 
grupper.

• Tverrfaglig samarbeid, herunder 
habilitering av barn og ungdom med 
spesielle behov.

• Flyktninghelsetjeneste: Helseunder
søkelse, vaksinasjoner og videre 
henvisning /oppfølging / samtaler / 
tolketjenester.

• Psykisk helse i skolehelsetjenesten er 
et av våre satsningsområder. Dette er 
et samarbeid mellom psykisk helse
tjeneste og skolehelsetjenesten.

Vaksinasjon 
utføres av fagpersonell tilknyttet helse
stasjon. Dette gjelder bla. informasjon 
og tilbud om nasjonalt vaksinasjonspro
gram og reisevaksinasjon. Hver høst blir 
det arrangert en egen dag der innbygger
ne kan møte opp og få influensavaksine. 
Sist høst møtte det opp 180 personer for 
å få vaksine.

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten 
ivaretar funksjoner som habilitering, 
rehabilitering, forbyggende virksomhet, 
samt kurativ virksomhet. Kommunen 
hadde pr. 31.12. 2016 tre fysioterapeuter 
som til sammen utgjorde 2,7 årsverk og 
ergoterapeut i 50 % stilling. Deler av en 

Jan Karstein Schjølberg
enhetsleder

Enhetsleder
Jan Karstein Schjølberg 

(2 årsverk)

Helse og forebygging
Johanne Silset Bakken 

(7 årsverk)

Vaskeri/ kjøkken/ NOS
Anita Skyberg 
(6,27 årsverk)

Legetjenesten
Lars Hedin  

(4,6 årsverk)

Bo og avlastning
Ragnhild Anne Svensli 

(29,34 årsverk)

Korttids/Demensavdelingen
Kristine Gussiås 
(20,26 årsverk)

Sjukeheimsavdelingen
Ann Ragnhild Dyrli 

(23,30 årsverk)

Hjemmetjenesten
Inger Anne Øyen 

(19,04 årsverk)

Aktivitetstjenesten
Hilde Kvernes 
(5,32 årsverk)

9,72 %
11,92 % 2015 

Samlet i kommunen: 
7,87 % i 2016 – 8,59 % i 2015

Sykefravær 2016 (inkl. NAV)
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Ledergruppa i helse og omsorg (kommuneoverlegen var ikke tilstede)

fysioterapistilling (15 %) er tilknyttet 
kommunens avlastingstjeneste for barn. 
Fysioterapitjenesten yter også tjenester 
ved Nesset omsorgssenter. Fysiotera
pitjenesten i kommunen har som følge 
av samhandlingsreformen fått økte 
oppgaver i forhold til rehabilitering, 
dette bl.a. som en direkte følge av sjuke
husenes nedtrapping på dette området. 
Fysioterapitjenesten organiserer et gratis 
trim/treningstilbud for aldersgruppen 
65+ både i Eidsvåg og i Eresfjord. Det var 
pr. 31.12.2016 55 personer som deltar i 
disse trimgruppene.

Barnevernstjenesten 
utføres gjennom et interkommunalt 
samarbeid mellom Sunndal, Tingvoll 
og Nesset. I løpet av 2016 hadde bar
nevernstjenesten tiltak i forhold til 21 
barn i Nesset. Barnevernet kan treffes på 
kommunehuset i Nesset eller i Sunndal 
(hovedkontor og vertskommune).

Psykisk helsearbeid
har som oppgave å bidra til å fremme 
selvstendighet, tilhørighet og styrke 
evnen til å mestre eget liv. Psykiatri
tjenesten som er tilknyttet Avdeling for 
helse og forebygging består i dag av 150 % 
stilling (100 % psykiatrisk sjukepleier og 
50 % psykiatrisk vernepleier).

Legetjenesten 
inkluderer 3 fastleger samt en 
turnuskandidat. Kommunen har inter
kommunalt legevaktsamarbeid sammen 
med Molde, Eide og Fræna. Nesset kom
mune har egen legevakt fra kl. 821 fra 
mandag til og med torsdag og fredag fra 
kl.816. Legevakttjenester ut over dette 
dekkes av den interkommunale legevak
tordningen i Molde. I tillegg til fastlege
avtalene er legene tilsatt i tilsammen i 
100 % stilling i Nesset kommune, dette 
for å dekke tjenester som tilsynslege ved 
Nesset omsorgssenter, helsestasjonstje
neste, miljørettet helsearbeid og admi
nistrasjon. 

Aktivitetstjenesten 
gir tilbud om tilpasset aktivisering/
arbeidstrening på dagtid til ca. 2025 
brukere pr. uke.

Brukergruppen består av personer som 
er på uføretrygd og som av ulike grun
ner har behov for å være i aktivitet, samt 
personer som er på arbeidsutprøving 
med formål å komme ut i fast arbeid. 
Aktivitetstjenesten driver en omfattende 
tjenesteutøvelse innad i organisasjo
nen Nesset kommune. Dette gjelder 
oppgaver som utkjøring av varm mat, 
kjøring av pensjonister til og fra eldre
senteret to dager i uka, levering av mat 
til møter o.l. samt vaktmestertjenester 
tilknyttet trygghetsalarmer og kommu
nale omsorgsboliger. Det blir foretatt 
testing av trygghetsalarmene hver 3. 
måned. De har også ansvaret for det lo
kale hjelpemiddellageret samt utbringing 
av hjelpemidler. Utegruppa ved Aktivi
tetstjenesten utfører også vedlikehold/
klipping av kommunens grøntområder. 
Aktivitetstjenesten er organisert slik at 
samtlige tilsatte fungerer som miljøarbei
dere. Dvs. at de har tilbud om aktivise
ring ved f.eks. å delta i utkjøring av mat, 
matlaging, vaktmesteroppgaver, klipping 
av grøntområder osv. Kommunen søkte i 
2015, og fikk innvilget midler (kr 300 000 
årlig) til spesiell oppfølging av rusmis
brukere. Organiseringen av dette tiltaket 
er lagt til Aktivitetssenteret. Dette er et 
tiltak i samarbeid med bl.a. NAV. 

Dagtilbud 
for eldre gis ved eldresenteret to dager i 
uka (1012 plasser). I de samme lokalene gis 

Årsverk i enheten
2016 2015

Ansatte 176 174
Årsverk 127,5 126,6
Deltidsstillinger 140 142
Årsverk med fagutdanning 110,8
Kvinner 161 163
Menn 15 11
Snitt stillingsprosent kvinner 70,10
Snitt stillingsprosent menn 83,16
Snitt stillingsprosent høgskole 88,90
Snitt stillingsprosent fagarbeider 68,87
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det dagtilbud til pasienter med demens
sykdom med fem plasser 3 dager pr. uke. 
Kommunen mottok et øremerket tilskudd 
på kr 125 000 fra staten, for å dekke deler 
av kostnadene til dagtilbud for demente. 

Organisasjonsendringer
Det er ikke foretatt organisatoriske 
endringer i 2016. 

Utvikling i fødselstall  Nesset kommune 
Barn født år: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Eidsvåg 27 21 20 20 23 20 16 21 21
Eresfjord 2 4 5 5 1 3 3 2 4
Vistdal 2 3 1 1 5 1 0 3 4
Eikesdal 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Total 31 28 26 26 30 24 20 26 29

Oppfølging av henvendelser fra sjukehusene (mottatte emeldinger gjelder fra og med juni 2014) 
Antall 

tilfeller
Antall 

personer
Innlagt fra 
institusjon

Utskrevet til 
institusjon

Utskrevet til 
hjemmet

Død på 
sjukehus

Utskrevet
til annet

Totalt mottatt   
emeldinger

2012 111 93 25 34 72 3 2
2013 136 91 33 51 76 4 3
2014 139 93 26 39 79 7 12 733
2015 141 79 42 58 63 1 6 1730
2016 121 79 34 54 59 4 2 2467

Nøkkeltall i enheten
Pr. 

31.12.16
Pr. 

31.12.15
Endring 

2012 2013
Antall brukere i hjemmetjenesten 228 139 +89
Meldinger til barnevernet 16 10 +6
Barnevernet antall barn med tiltak 21 17 + 4
Henvisinger fra kommunen til PPT 21 21 0
Henvisninger fra kommunen til BUA 8 11 -3
Antall saker under oppfølging fra BUA 21
Antall pårørende som mottar omsorgslønn 11 11 0
Antall som mottar støttekontakt 19 17 +2
Fysioterapien antall behandlede personer 253 230 + 23
Fysioterapitjenesten – polikliniske behandlinger 2014 2 264 2 118 + 146
Fysioterapitjenesten antall personer  behandlet i eget hjem 8 11 -3
Trygghetsalarmer i drift 69 57 +12

Antall liggedøgn i institusjon fordelt på avdeling

Antall 
plasser

2016 2015
Liggedøgn Belegg i % Liggedøgn Belegg i %

Demensavdeling      9 3 197 97,05 3 258 99,18
Kortidsavdeling     17 5 870 94,34 5 866 94,54
Sjukeheim              30 10 332 94,09 10 186 93,02
NOS samlet           56 19 399 94,64 19 310 94,47

Helsesøster Johanne Silset Bakken 
sammen med mor og Mumtaz som 
ble født høsten 2016. Hun er det 
første barnet som ble født med for-
eldre fra Somalia etter at vi bosatte 
flyktninger i vår kommune. Menn-
esker fra ulike kulturer har bidratt til 
økt motivasjon og gjort arbeidet ved 
helsestasjonen enda mer spennen-
de, bl.a. ved å få økt kunnskap om 
andre kulturer.

Nøkkeltall i enheten
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Netto driftsutgifter pr. innb. 80 + pleie og omsorg 2015  2013

Netto driftsutgifter kommunehelse pr. innbygger 2015

Nto driftsutg. helsestasjon og skolehelsetjenesten pr. innb. under 20 år 2015
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Det at Nesset kommune har større 
utgifter enn de en her sammenligner 
seg med, skyldes at kommunen har 
langt større kostnader når det gjelder 
legetjenester og helsestasjon/skole-
helsetjeneste enn de som det her 
sammenlignes med.

Dersom kommunen f.eks. skal sammen-
ligne seg med fylket når det gjelder 
helsestasjon og skolehelsetjenesten, 
må Nesset årlig redusere driften med kr 
416 000.

Nesset Molde Fylket Komm. gr. 2Gjemnes
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Tabellen til høyre viser endringen i 
netto driftsutgifter til pleie og omsorg i 
forhold til aldersgruppa 80+ fra 2013 til 
og med 2015. Årsaken til at det for 2015 
ble brukt mindre penger skyldes i all 
hovedsak at det ble foretatt reduksjoner 
i driften i løpet av 2014 hvor bl.a. driften 
ved Vistdal bofellesskap ble omlagt. I 
2014 var det også et stort press i forhold 
til institusjonsplasser, dette resulterte 
i at en måtte leie inn ekstra ressurser 
både i hjemmetjenesten og ved Nesset 
omsorgssenter, i tillegg måtte kommu-
nen betale til helseforetaket fordi kom-
munen ikke tok imot alle utskrivnings-
klare pasienter.

Dersom en sammenligner Nesset med 
for eksempel fylket måtte Nesset redu-
sere utgiftene med ca. kr 1,5 mill. for å 
komme på samme nivå. Hovedårsaken 
til at vi bruker relativt mye midler innen 
pleie og omsorg sammenlignet med 
andre, skyldes relativt store utgifter til 
funksjonshemma. Nesset kommune 
har flere registrerte psykisk utviklings-
hemma enn gjennomsnittet i landet. 

Pleie og omsorg nettoutgifter pr. innbygger 80+ 2015
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Økonomisk resultat 

Enhetens mål i forhold til økonomisty
ring var at enheten skal komme ut på 
plussiden uten tilføring av midler fra 
disposisjonsfondet i løpet av året. Regn
skapsførte netto utgifter for enheten i 
2016 var kr 757 088 mer enn budsjettert. 
Enheten har i løpet av året ikke mottatt 
tilleggsbevilgning belastet disposisjons
fondet. 

Avvik mellom regnskapstall og korrigert 
budsjett skyldes i all hovedsak følgende: 
Kr 1 782 497 gjelder vikarutgifter for 
arbeid utført i løpet av november og de
sember 2016. Disse nevnte vikarutgiftene 
var når budsjettet for 2016 ble vedtatt 
forutsatt regnskapsført i 2017. Dersom 
en hadde fulgt de forutsetninger som ble 
lagt til grunn i budsjettet for 2016 ville 
enheten hatt et mindreforbruk i 2016 på 
kr 1 025 409. Enhetens mål i forhold til 
økonomi og budsjettoppfølging, som 
er at enheten skal holde seg innenfor 
vedtatte budsjett uten tilleggsbevilgning, 
ansees av enhetsleder, med bakgrunn i 
dette, som nådd.

Dekningsgrad institusjonsplasser pr. 31.12.2015

Kommune
Dekningsgrad  

innbyggere  80+ i %
Andel 80+ som har 

plass på sjukeheim i %
Gjemnes 23 16,2
Nesset 28,3 22,2
Molde 18,8 14,1
Tingvoll 17,7 15,6
Sunndal 21,2 18,2
Midsund 20,0 13,1
Kristiansund 14,8 10.9
Fylket 18,2 12,3

Økonomisk resultat
Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap 2015
Helse og omsorg  84 903 000 84 146 000 -757 088 -0,89 79 646 000

Befolkningsframskrivinger i Nesset, Midsund og Molde fra 2020 til 2035 
Nesset Midsund Molde

2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035 2020 2025 2030 2035
Innbyggere totalt 2 927 2 883 2 840 2 827 2 135 2 179 2 239 2 299 27 803 29 091 30 337 31 415
70 + 503 535 623 660 340 364 386 407 3 734 4 338 4 981 5 485
80 + 211 216 257 286 139 137 167 187 1 298 1 521 2 047 2 421
90 + 46 47 51 53 36 33 31 32 279 302 326 429

I følge SSB befolkningsframskriving 
(MMM) går det fram at det i Nesset 
kommune i 2035 vil være 1 449 pers-
oner i aldersgruppen 20-67 år og 808 
personer over 67 år. Dvs. at det er 1,79 
yrkesaktive (20-67) sett i forhold til 
gruppen over 67 år. I Molde kommune 
er det tilsvarende tallet 2,73.  

Dersom en slår sammen Nesset, 
Midsund og Molde kommune er det 
tilsvarende tallet i 20 352,62. 

Antall innbyggere over 80 år er bereg-
net økt fra 2020 til 2035 med 35,5% 
i Nesset, 34,5% i Midsund og 86,5% i 
Molde kommune (til opplysning er den 
samme prosenten i Gjemnes 113,23). 

Kommunen arrangerer årlig julemiddag for beboere ved NOS, brukere av dagsentertilbudene 
og de som får levert middag hjem. Pårørende stiller opp og deltar i serveringen, tilsatte bidrar 
i forhold til underholdning. Juleevangeliet blir årlig framført av ordføreren. Formannen i eldre-
rådet Mellvin Steinsvoll stilte opp og sang.  Disse to ble belønnet med middag og dessert, som 
en på bildet ser ordføreren forsyner seg av.
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Resultatvurdering:

Enhetens oppgave er å sørge for at kom
munens innbyggere har en god helse og 
omsorgstjeneste, herunder sørge for at 
kommunens innbyggere får den hjelp 
de har krav på ifølge lover og forskrifter. 
Enhetslederes konklusjon i forhold til 
resultatvurderingen er at enheten i 2016 
har fulgt opp de forventinger overordne
de myndigheter og kommunestyret måt
te ha når det gjelder direkte brukerrettet 
tjeneste. Enheten har mottatt to skriftlige 
klager fra innbyggere på tjenestetilbudet 
som er gitt i 2016.  Begge klagene ved
rørte søknad om institusjonsplass. En av 
søknadene ble delvis imøtekommet. Den 
andre ble videresendt til fylkeslegen. 
Klagen ble ikke tatt til følge. 
 
Arbeidet med å tilpasse tjenestetilbudet 
innen pleie og omsorgstjenesten etter 
dagens og framtidens behov er videre
ført i 2016. Målet med dette, noe som 
også er vedtatt av kommunestyret, er å 
få etablert en ny demensavdeling med 16 
plasser, dagtilbud for demente i nye loka
ler, 2 rehabiliteringsplasser samt 16 nye 
leiligheter i Eidsvåg sentrum tilrettelagt 
for heldøgns pleie og omsorg.  Ombyg
gingen ved NOS til bl.a. 16 demensplas
ser har vært ute på anbud.  Sak vedrø
rende igangsetting skal legges fram for 
kommunestyret i løpet av februar 2017. 
Når det gjelder bygging av bofellesskap 
med 16 leiligheter har det i løpet av no
vember og desember vært arbeidet med 
en sak som skal legges fram for kommu
nestyret med formål å avklare om en skal 
bygge et nytt helsehus eller kun et bygg 
med 16 omsorgsboliger med kontor for 
hjemmetjenesten. 

Samhandlingsreformen ble igangsatt 
fra 1.1.12. Kommunen har i motsetning 
til 2014 ikke betalt for liggedøgn som 
følge av at ferdigbehandlede pasienter 
på sjukehuset, dette gjelder både for 2015 
og 2016.  I 2014 betalte kommunen for 70 
døgn.  I løpet av 2016 har de av kommu
nens innbyggere som er vurdert til å ha 
behov for institusjonsplass fått tilbud om 
dette.

Bo og avlastingstjenesten har videreført 
tjenestetilbudet fra tidligere år. Bo og 
avlastingstjenesten er etter hvert blitt en 

meget stor arbeidsplass med 29 årsverk. 
Denne avdelingen har etter hvert blitt 
enhetens største avdeling. Botjenesten 
samarbeider med Sunndal kommune om 
å arrangere felles diskotek. Kommunen 
vil motta et tilskudd på 8,6 mill. i 2016 fra 
staten til dekking av lønnsutgifter gjen
nom ordningen tilskudd ressurskreven
de brukere. Tilskudd bli beregnet i for
hold til en brutto utgift på kr 16 830 000. 
I Nesset kommune er det i dag 4 brukere 
som kommer under denne ordningen. 
Det er i løpet av november og desember 
kommet inn to nye søknader fra brukere 
innenfor denne målgruppen som har 
behov for et tilbud med heldøgns tilsyn 
og pleie. Administrasjonen arbeider med 
å kunne gi disse et kvalitetsmessig godt 
tilbud.

Legekontoret, helsestasjonen, skolehel
setjenesten, ergoterapi og psykiatritje
nesten har videreført tjeneste/ behand
lingsnivået stort sett på samme nivå som 
for 2015. Det ble ikke benyttet vikarbyrå 
i 2016. I 2016 bruke vi kun en legevikar.  
Denne var vikar fram til 15.4 og tre uker 
i løpet av sommerferien. Fra 1.4.2016 
begynte Lars Hedin som kommuneover
lege. Når det gjelder fysioterapitjenesten 
er antall behandlinger utenfor institusjon 
gått opp noe i forhold til 2015. 

Enhetsleders vurderinger er at Enhet for 
helse og omsorg i løpet av 2016 har hatt 
tilgang på de fagpersoner som har vært 
nødvendig for gjennomføre driften slik 
denne var planlagt for 2016. Enhetens 
mål var å redusere sjukefraværet med 
10 %. Reduksjonen var på 12,43 % og 
dermed er målet innfridd.  Enheten har i 
løpet av 2016 ikke gjennomført flere per
sonalutviklingskurs der hovedmålet er å 
ha fokus på arbeidsmiljø og sjukefravær. 
Det ble gjennomført en evalueringssam
ling der målgruppa var avdelingsutval
gene for de avdelinger som har gjen
nomgått personalutviklingskurset. Det 
er for øvrig de avdelinger som har vært 
gjennom personalutviklingskurset som 
har sørget for at det samlede sjukefravæ
ret er redusert i forhold til 2015.

Det har i 2016 vært arbeidet aktivt for å 
rydde i arkiv og lagerrom. Dette gjelder 
spesielt ved legekontoret og ved Nesset 
omsorgssenter. Det står likevel mye 
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igjen. Dette vil være en viktig oppgave 
framover mot 2020. 

Det har i løpet av 2016 vært utført vanlig 
branntilsyn ved NOS, Vistdal Bofelles
skap og Holtan bofellesskap. Det har 
kommet merknader og avvik i forhold 
til det bygningsmessige. Disse er blitt 
fulgt opp av kommunens byggtekniske 
avdeling. Mattilsynet har hatt tilsyn ved 
NOS kjøkken  tilsynet resulterte i ingen 
avvik. 

Avvik 2016
Et av målene som enheten hadde i 2016 
var å bedre rutiner i forhold til avvik. 
Vurderingen fra enhetsleder i forhold 
til 2016 er følgende: Administrasjonen 

og de enkelte avdelinger har en stor 
oppgave i å forbedre selve skrivingen av 
avvikene og forbedre rutinene i forhold 
til gjennomgang og oppfølging av avvik. 
Det med å skrive avvik gjennom kvali
tetssystemet «Losen» kom først skikkelig 
i gang i løpet av 2016.  Rådmannen har 
oppfordret ansatte til å være aktive med 
å skrive avvik og heller skrive ett for mye 
enn ett forlite. Det er etter enhetsleders 
vurdering skrevet avvik gjennom «Lo
sen» som i ettertid ikke er vurdert som 
avvik. Dette er også noe som tas opp og 
arbeides med etter hvert. Målet som ble 
satt for 2016 om at «Losen» skulle nyttes 
aktivt i forhold til avviksskriving anses 
som nådd. 

Avvik 2016 – rapportert via  Losen
Brukerrelaterte 330
Organisasjonsrelaterte 105
HMS relaterte 80
Totalt 515

Høsten 2016 var det 25 år siden Holtan bofellesskap ble tatt i bruk. Anledningen ble feiret. Råd-
mann Anne Grete Klokset hadde med seg blomster fra administrasjonen, som Petter Nauste tok 
i mot på vegne av bofellesskapet. Beboerne som flyttet inn da bofellesskapet ble tatt i bruk, bor 
fortsatt i sine leiligheter.
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BARNEHAGENE I NESSET
Tjenester og oppgaver 

Enheten Barnehagene i Nesset består av 3 
kommunale barnehager med totalt 84 barn 
i alderen 06 år. 

• Barnehagene skal gi barna «gode 
utviklings og aktivitetsmuligheter» 
i samarbeid med foreldre. Innholdet i 
barnehagen bygger på Lov om barne
hage, Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver og Årsplan for 
Barnehagene i Nesset med lokale mål
settinger om hva barna skal oppleve 
og erfare i barnehagene.

• Ivareta søknad om tilskudd til minori
tetsspråklige barn, kompetanseutvik
ling, rekrutteringsmidler og rapporte
ringer.

• Sørge for at barn under opplærings
pliktig alder som har behov for spesi
alpedagogisk hjelp, får denne hjelpen. 
Sette i gang tiltak for førskolebarn 
både i barnehagen og for de som ikke 
går i barnehage.

• Planarbeid i barnehagevirksomheten.

KOSTRA tall og 
kommentarer 

Dekningsgraden til vår kommune ligger 
litt lavere enn for de sammenlignbare 
kommunene og har gått ned fra 2014 til 
2015. Disse endringene kan være et resultat 
av endringer i kontantstøttesatser.  Vi 
har også barn i Molde kommune som er 
bosatt i Nesset, pr. 31.12.2016 er det 4 barn i 
private barnehager og 2 barn i kommunale 
barnehager. 

Nesset kommune ligger høyt på utgifter 
til barnehagedrift.  Vi har til dels små 
avdelinger som er dyrere å drive enn større 
avdelinger og er dermed med på å dra 
snittprisen opp. Det har vært en reduksjon 
i utgiftene til netto driftsutgifter pr. inn
bygger 15 år, barnehage, fra 2014 til 2015. 

Årsverk i enheten

2016 2015

Ansatte 25 26

Årsverk 20,40 21,5

Deltidsstillinger 15 16

Kvinner 25 26

Menn 0 0

7,00 %
9,37 % 2015 

Samlet i kommunen: 
7,87 % i 2016 – 8,59 % i 2015

Sykefravær 2016

Tanja Alise H. Bersås
enhetsleder

Enhetsleder
Tanja Alise Holsæter Bersås

Eidsvåg barnehage
Anita Sagli

(16,25 årsverk)

Eresfjord barnehage
Tove Mari Krogset 

(3,43 årsverk)

Vistdal barnehage
Jorun Aspås Rindli

(2,17 årsverk)

Nesset barnehage på tur. Foto: Jorunn Aspås Rindli

Avdeling Revebjella i Eidsvåg barne-
hage jobber med tema verdensrom-
met. Foto: Karin Reinset
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Resultatvurdering 

• Barnehagene i Nesset har deltatt i 
LØFTIS prosjektet som innebærer 
løsnings fokusert tilnærming. Dette er 
et prosjekt som barnehagene i Nesset 
kjører sammen med 5 barnehager 
i Molde kommune.  Vi jobber med 
 løsningsfokusert tilnærming både i 
det pedagogiske arbeide med barna, 
foreldresamarbeid og i personal
samarbeid. Vi har gjennomført kurs 
og veiledning for personalet, og har 
jobbet med dette på avdelingsmøter og 
personalmøter gjennom hele året. En
heten har også gjennomført personal
utviklingskurs.

• Sykefraværet i enheten er redusert fra 
9,37 % til 7,00%. Vi tror at vårt fokus på 
arbeidsmiljø både gjennom LØFT og 
personalutviklingskursene har med
virket til dette. Samtidig er arbeids
forholdene i barnehagene vesentlig 
forbedret. 

• Barnehagene i Nesset deltar i 
utviklingsprosjektet gjennom IKT 
 Orkidé  IKT barnehageløftet.  Dette 
er et prosjekt som handler om barne
hagens bruk av IKT i det peda go
giske arbeidet iht rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgave, 
og endrings prosesser i barnehagene.  
Prosjektet ble avsluttet våren 2016.

• Enheten har fra august 2016 fått sin 
første lærling på mange år. 

Økonomisk resultat

Mindre utgifter til private barnehager / 
barn fra Nesset i andre kommuner, enn det 
som var budsjettert, og et mindre forbruk 
på barnehage fellesutgifter som en følge av 
mer refusjon fra staten enn budsjettert. 

Økonomisk resultat
Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap 2015
Barnehagene i Nesset, med tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene. 19 260 745 19 492 000 231 255 1,2 18 189 014

Besøk av brannmenn i Eresfjord barnehage

Småbarnsavdeling Løvetanna i Eidsvåg barnehage, er ute på tur. Foto: May Tove Bye Aarstad
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EIDSVÅG BARNE- OG 
UNGDOMSSKOLE
Tenester og oppgåver

Skulen si viktigaste oppgåve er, saman 
med heimane, å gjere barna best mogleg 
rusta til å møte dei utfordringane skulen, 
arbeidslivet og samfunnet elles vil by dei. 
Til det treng dei unge både kunnskapar, 
ferdigheiter, samarbeidsevne, gode hald
ningar og  ikkje minst  trua på seg sjølve.
Skulen er til for at barna – i vid forstand – 
skal lære.

Vi tilbyr skulefritidsordning for barna i 
1.4. klasse. Ordninga er delfinansiert av 
foreldra, og vi har tilbod både før og etter 
skuletid. 40 barn bruker ordninga ved 
utgangen av året.

Vi ser gjerne at barna, etter å ha skaffa seg 
utdanning og erfaring i livet, kjem tilbake 
til heimkommune og slår seg ned her.

Resultatvurdering

2016 har vore eit godt år for Eidsvåg barne 
og ungdomsskole. Elevane våre trivst 
godt og presterer godt fagleg. Resultata frå 
Elevundersøkinga viser, for tredje året på 
rad, at det er lite mobbing på skulen. Den 
ikkjeanonyme undersøkinga vi gjennom
fører årleg og inntrykket vi har, stadfestar 
dette. Vi har gode rutiner for å oppdage 
og stoppe mobbing, og vi arbeider for å ha 
eit godt og positivt skulemiljø. I samarbeid 
med PPT (Pedagogiskpsykologisk teneste) 
er personalet skolert i arbeidet med å skape 
gode og trygge skulemiljø, og dei siste åra 
er foreldra trekte meir med i dette arbeidet. 
Aktive elevråd er og viktig for resultata.
Både nasjonale prøver, standpunktkarak
terane og eksamenskarakterane til elevane 
våre er på nasjonalt nivå eller høgare. Dei 
gode elevresultata blir stadfesta ved at våre 
elevar har høg gjennomføringsprosent i 
vidaregåande opplæring. Kommune og 
skoleindikatorrapporten som vart publi
sert i januar 2017, med talmateriale frå 
perioden 2010 – 2016, viser og at skulen vår 
bidreg sterkt til dei gode skuleresultata. 
Elevane våre hadde i gjennomsnitt 44,9 
opptakspoeng, eit uvanleg godt resultat 

Årsverk i eininga

2016 2015

Tilsette 39 40

Årsverk 34,3 34,6

Deltidsstillingar 12 16

Kvinner 31 31

Menn 8 9

4,93 %
3,42 % 2015 

Samlet i kommunen: 
7,87 % i 2016 – 8,59 % i 2015

Sjukefråvær 2016

Per Einar Strand
einingsleiar

Einingsleiar
Per Einar Strand

Inspektør barnetrinnet
Monica Kalset Hånes

Inspektør ungdomstrinnet
Silje Brubæk

Elevtal ved Eidsvåg barne og ungdomsskole
Årstrinn 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1.  23 17 21 25 23 23 20
2.  18 23 17 22 26 26 25
3. 26 18 24 17 20 28 28
4. 40 28 19 24 15 23 28
5. 29 39 27 20 23 16 22
6. 41 27 37 29 20 26 15
7. 26 41 27 38 28 22 26
8. 19 28 42 28 37 28 22
9. 41 20 30 43 27 36 28
10. 31 41 19 31 40 27 36
Sum 294 282 263                       277       259 255 250

Finalelaget frå klassequizen i M & R

Årsverk i perioden 2010  2016
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Tilsette 41 40 46 50 51 53 57
Årsverk 34,5 34,6 38,5 41 41,55 42,8 43,85
Deltidsstillingar 16 16 17 19 25 24 27
Kvinner 33 31 38 43 44 46 51
Menn 8   9 8 7 7 7 6

Nøkkeltal i eininga
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idet fylkesgjennomsnittet til vidaregåande 
skule var på 41,1. 

Godt samarbeid mellom skulane i kommu
nen og med kommunenivået er viktig for 
resultata. Saman arbeider vi planmessig og 
langsiktig, vi har eit motivert og kompe
tent personale med sterkt fokus på trivsel 
og læring, og vi har god og verdifull støtte 
frå PPT.

Politikarane i Nesset har over lang tid 
prioritert skulen. Vi har tilfredsstillande 
lærar og assistentdekning, og vi har gode 
materielle rammer med moderne og godt 
utstyrte skulebygg.

Økonomisk resultat

Vi hadde eit positivt rekneskapsavvik på 
knapt 670.000 kr i 2016. Det var i hovudsak 
tre årsaker til avviket: (1) vi greidde ikkje 
fylle alle lærarstillingane med ferdigut
danna lærarar (faglærte lærarar er høgare 
løna enn ufaglærte), (2) refusjonane for 
sjukemeldte arbeidstakarar er større enn 
lønskostnadene for sjukevikarar og (3) ofte 
må vi omorganisere drifta framfor å bruke 
vikar (t.d. ved at administrasjonstid blir 
omgjort til undervisningstid).

Framsyning sal og scene

Vennebenken på barnetrinnet blir «opna» Aktivitetsdag barnetrinnetSkulelunsj

Økonomisk resultat
Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap 2015
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 21.288.830 21.955.000 666.170 3,0 24.118.209
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INDRE NESSET BARNE- 
OG UNGDOMSSKULE
Tjenester og oppgåver

Indre Nesset barne og ungdomsskule 
består av to fådelte skular, som er Eresfjord 
barne og ungdomsskule med 39 elevar 
på 110 årstrinn og Vistdal skole med 18 
elevar på 17 årstrinn. Eresfjord barne og 
ungdomsskule har skulefritidsordning 
med minimum 6 plassar. I 2016/17 er det 11 
barn som nyttar tilbodet. 

Skulane har eit fokus på å ha eit godt 
læringsmiljø der trivsel, tryggleik og gode 
skulefaglege prestasjonar blir vektlagde. Ei 
viktig målsetjing er òg at skulane skal vere 
ein god og trygg arbeidsplass for alle.
Vi legg vekt på å ha eit godt samarbeid 
med foreldra og foreldreorganet FAU.  For 
at foreldra heile tida skal vere orientert om 
skuleaktivitetane, blir infoskrivet «Info 
til heimen» jamleg sendt heim og lagt ut 
på den kommunale heimesida. I tillegg 
presenterer vi gode skuleaktivitetar på 
skulane sine sider på Facebook. 

Årsverk i eininga

2016 2015

Tilsette 19 19

Årsverk 15,1 15,4

Deltidsstillingar 8 8

Kvinner 18 18

Menn 1 1

2,84 %
4,05 % 2015 

Samla i kommunen: 
7,87 % i 2016 – 8,59 % i 2015

Sjukefråvær 2016

Hilde Toven
einingsleiar

Einingsleiar / rektor
Hilde Toven

Inspektør Eresfjord
Kirsti M. Evensen

Inspektør Vistdal
Marit Berg Øien

Elevtal Eresfjord barne og ungdomsskule Vistdal skule
Årstrinn 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1.  2 2 3 5 4 2 3 1
2.  3 2 2 4 3 4 2 3
3. 2 1 2 2 5 3 4 2
4. 7 2 2 2 0 5 3 4
5. 6 6 2 1 0 0 5 3
6. 4 4 6 2 3 0 0 5
7. 3 4 4 6 3 3 0 0
8. 16 6 7 4 - - - -
9. 6 16 6 7 - - - -
10. 9 6 15 6 - - - -
Sum 58 49 49 39 19 17 17 18

Yoga-øvinger i valfaget Fysisk aktivitet og helse

Bjørnsonfestival og teikneserieverk-
stad for elevane på mellomtrinnet

Nøkkeltal i eininga
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Resultatvurdering

Skulane i Nesset har delteke på den 
toårige nasjonale satsinga «Ungdoms
trinn i utvikling» med rekning som valt 
satsingsområde. Utviklingsarbeidet er 
skulebasert og hatt fokus på rekning som 
grunnleggjande ferdigheit i alle fag og 
på alle trinn. Dette kompetanseløftet blir 
avslutta våren 2017

Elles er det viktig for Indre barne og ung
domsskule at elevane har eit trygt skule
miljø, og at dei trivst på skulane våre. Vi 
har i fleire år satsa på skule programmet 
Zippys vener på 1.4. trinnet. Dette er 
eit program som har som målsetjing å 
lære barna å identifisere og snakke om 
kjensler, meistre utfordringar og problem 
i dagleglivet og å støtte andre som har 
det vanskeleg. Dette langsiktige arbeidet 
begynner vi no å sjå resultatet av m.a. ved 
at vi har høg trivsel, få konfliktar og lite 
mobbing. Resultat frå elevundersøkinga 
stadfestar denne oppfatninga.

Hausten 2017 markerte Indre Nesset 
barne og ungdomsskule 100  årsjubileet til 
Roald Dahl, og elevane vart godt kjent med 
«Charlie og sjokoladefabrikken», «Den 
fantastiske Mikkel Rev» o.a. barnebøker. 
På Vistdal skole laga elevane sjokoladefa
brikkar i kunst og handverk, og i tillegg 
hadde dei stor juleframsyning der elevane 
viste glimt frå forteljingane til forfattaren. 

På Eresfjord barne og  ungdomsskule har 
elevane på 5.7.trinnet laga nytt salarhefte 
om vèr og vèrteikn i Eresfjord og Eikes
dal. Elevane har selt heftet ute i bygdene.
 
Resultatet på dei Nasjonale prøvene på 
ungdomstrinnet var også dette skuleåret 
godt, mens resultatet på 5. trinnet var 
noko meir blanda. Summen av grunn
skulepoeng (42 p) etter avslutta grunn
skule våren 2016 er derimot over det 
nasjonale nivået på 41. 

Økonomisk resultat
Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap 2015
Indre Nesset barne og ungdomsskole  10 271 046 11 026 000 754 954 6,8 % 10 427 350

Skulejoggen i Vistdal sprang inn pengar til SOS barnebyar sitt arbeid med barn på flukt

Tante Knute på den aldersblanda venskapstimen i haust

Økonomisk resultat
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TEKNISK, SAMFUNN  
OG UTVIKLING (TSU)
Teknisk, samfunn og utvikling har ansvar for et bredt fagområde som 
yter omfattende tjenester til kommunens innbyggere.

Tjenester og oppgaver

• Drift og vedlikehold av kommunale 
veier.

• Drift og vedlikehold av kommunale 
vannverk.

• Drift og vedlikehold av kommunale 
avløpsnett.

• Drift og vedlikehold av kommunale 
bygg og eiendommer, herunder vakt
mestertjeneste og renholdstjenester

• Planlegge, følge opp og gjennomføre 
kommunens investeringsprosjekter.

• Drifte brann og redningstjenesten.

• Tilsyn og feiing av fyringsanlegg.

• Ansvarlig for all byggesaksbehand
ling.

• Naturforvaltning (fiske, friluftsliv, vilt
forvaltning, motorferdsel i utmark)

• Saksforberedelser og behandling av 
plansaker, både reguleringsplaner og 
kommuneplaner.

• Saksbehandling for kommunale fond 
og næringssaker

• Kontinuerlig ajourhold av kartverk, 
oppmålingsforretninger og matrikkel.

• Skogbruks og jordbrukstjenester.

Resultatvurdering

Våren 2016 ble Bernt Angvik tilsatt som 
enhetsleder ved Teknisk, samfunn og 
utvikling. Enheten hadde da vært uten 
fast leder i et lengre tidsrom.  Rådmannen 
  fungerte som enhetsleder fram til ny 
enhetsleder var på plass. Kommunens 
administrasjon er forholdsvis liten og det 
er derfor viktig at kommunen bruker res
sursene effektivt og riktig. Vi ser at det er 
et økende behov for samhandling mellom 
de forskjellige fagområdene i enheten, krav 
til god kvalitet i saksbehandling og krav til 
dokumentasjon.

Enheten er i tillegg til fagområdene, som 
rapporterer til enhetsleder, organisert med 
2 avdelinger; avdeling for vei, vann og 
avløp og avdeling for kommunale bygg og 
eiendommer. 

Våren 2016 ble det satt i gang det hittil stør
ste byggeprosjekt i Nesset kommunes regi: 
flerbrukshallen. Samtidig med byggestart 
av flerbrukshallen foregikk det et omfat
tende arbeid med 10 sikringstiltak langs 
Eidsvågelva. Disse sikringstiltakene har 
stor betydning for utvikling av Eidsvåg 
sentrum og trygger hverdagen for de som 
bor i området. 

Nytt dekke på kunstgressbanen i Eidsvåg 
har det også blitt i løpet av året og banen 
er rustet for 10 nye fotballår. Det er også 
opparbeidet «ny» parkeringsplass på 
Alstadplassen, og bygging av to mindre 
gang og sykkelveier i Eidsvåg sentrum. 4 
bruer ble rehabilitert og totalt 1 251 meter 
med autovern ble satt opp.

Kommunen har i dag mange flotte an
legg og eiendommer. Enheten har store 
utfordringer med å greie å oppfylle de 
krav som stilles til drift og vedlikehold 
av kommunens eiendommer. I 2016 er 
det lagt mye ressurser i brannsikring av 
bygningene våre. I tillegg kan nevnes at 
Eresfjord barne og ungdomsskole har fått 
nye garderober.

Tre renholdere har tatt fagbrev som ren
holdsoperatører. Vi gratulerer! 

Vei, vann og avløp
Vann og avløp
Den totale produksjonen ved Nesset kom
mune sine seks kommunale vannverk er 
450 000 m3. I 2014 ble det innført forbruks
basert vann – og avløpsgebyr, hvor Nesset 
kommune valgte vannmålere som kan 
fjernavleses. Av totalt 955 abonnenter 
ved kommunale vannverk, er det kun 

Årsverk i enheten

2016 2015

Tilsette 30 31

Årsverk 24,77 25,77

Deltidsstillingar 11 13

Kvinner 16 16

Menn 14 15

10,04 %
11,03 % 2015 

Samlet i kommunen: 
7,87 % i 2016 – 8,59 % i 2015

Sykefravær 2016

Bernt Angvik
enhetsleder

Enhetsleder
Bernt Angvik
(4,8 årsverk)

Veg, vann og avløp
Vegar Øverås Lied

(4,3 årsverk)

Kommunale bygg og eiendommer
Malin Bruseth
(15,67 årsverk)

Bygging av gang- og sykkelvei
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192 abonnenter som har valgt å installere 
vannmåler.

Vei
Nesset kommune har 55 443 meter kom
munal vei. I 2016 ble det reasfaltert 1 288 
meter med kommunal vei. Det ble i 2015 
foretatt en grundig utredning i forhold til 
behov for sikkerhetstiltak ved alle kom
munale veier og bruer. Det ble bevilget 
kr 4 800 000 for å bedre sikkerheten ved 
kommunale veier. Dette arbeidet ble utført 
i 2016 og førte til at fire bruer er rehabilitert 
og 1 251 meter med autovern er satt opp.

Prosjekter - vei, vann og avløp
Det har vært engasjert en prosjektleder for 
å lede, gjennomføre og kontrollere kom
munens vedtatte investeringsprosjekt på 
vei, vann og avløp. I tillegg har prosjekt
lederen hatt ansvar for prosjektene for 
sentrumsutvikling i Eidsvåg.

Prosjekter som er arbeidet med eller 
gjennomført i 2016 
600288 Alstadplassen,  
  Eidsvåg sentrum

600335 Gang og sykkelvei Nedre  
 Liedgardsdveg, gangveifor 
 bindelse til Eidsvåg barneskole

600284 Sikringstiltak langs Eidsvågelva

600317 Rehabilitering og oppgradering  
 av bruer og veier

600296 Grunnarbeider for renseanlegg  
 vannverk Eidsvåg Solbjøra

600291 VAforlengelse av avløpsrør 

600286 Reasfaltering av kommunale  
 veier

600263 Utskifting av asbestledninger

600217 Utbedring ledningsnettvann 

600218 Utbedring ledningsnettavløp

600292 Rehabilitering av vannkummer 

600285 Grøfting langs kommunale veier

Renholdstjenesten i Nesset kommune

Sikringstiltak langs Eidsvågelva

Vegard Øverås Lied
avdelingsleder veg, vann og avløp

Ehsan Saadatakhtar
prosjektleder veg, vann og avløp

Anita Marie Meisingset
prosjektleder
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Kommunale bygg 
og eiendommer
Prosjekter som er arbeidet med eller 
gjennomført i 2016 
600158/ 600324 Flerbrukshall – nybygg

600280 Eresfjord barnehage og Eidsvåg 
 barnehage – renovering av   
 eltavler 

600299 Kunstgrasbanen – nytt banedekke

600308 Eidsvåg barnehage – klatrenett,  
 uteområdet

600325 Eidsvåg barnehage – utelager og  
 avfallsbod, nybygg

600312 Vistdal bofellesskap –  
 brannsikring

600326 Barnetrinnet, EIBUS – rehabili 
 tering av trapper og ny adkomst  
 trasé, uteområdet

600327 Eresfjord barne og ungdoms 
 skule  – rehabilitering av fasa 
 der, garderober og dusjanlegg

600329 Nesset omsorgssenter – forpro 
 sjekt ombygging til demens 
 avdeling, korttidsavdelingen

600331 Nesset omsorgssenter – nye  
 branndører pasientrom

600328 Kommunehuset/Helsesenteret/ 
 Omsorgsboliger  forprosjekt 

600343 Eresfjord Brannstasjon

Nesset kommune har en betydelig mengde 
eiendommer og de siste års investerin
ger har sikret fremtidsrettet drift for de 
tjenester kommunen utfører. Lovverk som 
gjelder til enhver tid stiller strenge krav til 
en offentlig bygningseier og det blir ført år
lige tilsyn ved kommunens virksomheter. 
Arbeidsmengden med forvaltning, drift 
og vedlikehold, sammen med dokumen
tasjonsplikten, er stadig økende. I 2016 har 
vi fortsatt arbeidet med systematisering 
av eiendomsporteføljens dokumentasjon. 
I tillegg til egenkontroller og systematiske 
drifts og vedlikeholdsoppgaver, har hver 
bygning 36 årlige servicer på tekniske an
legg i tillegg til 12 myndighetspålagte til
syn. Bygningene lever hver sine individu
elle liv med kontroller, servicer, tilsyn og 
brukertilpasninger sammen med de som 
har tilhold i dem. Avdeling for kommu
nale bygg og eiendommer teller 20 ansatte 
fordelt på 4 vaktmestere, 14 renholdere, 
1 prosjektleder og 1 avdelingsleder. Etter 
samlokaliseringen av renholdere og vakt
mestere i 2015 har vi oppnådd et merkbart 
bedre samarbeid mellom de som drifter 
og de som benytter bygningene. Det er en 
styrke for kommunen at fagområdene for 
drift og vedlikehold er samlet. 

Brann- og redningstjenesten
Nesset kommune har samarbeidsavtale 
med Molde kommune om kjøp av brann 
og redningstjenester. Det innebærer at 
Molde brannvesen har det formelle orga
nisatoriske ansvaret for Nesset brann og 
redningstjeneste. I tillegg er det inngått 
avtale om feiing og kontroll av fyringsan
legg i kommunen. Forebyggende avdeling 
ved Molde brann og redningstjeneste har i 
2016 hatt fokus på veiledning av brannsik
kerhet ved kommunal bygningsmasse. 

Nesset kommune har to brannstasjoner og 
to depot. Brannstasjonen i Eidsvåg har 17 
brannkonstabler, Eresfjord har 10, mens 
depotene i Vistdal og Eikesdal har hen
holdsvis 7 og 6 ansatte. Alle brannstasjoner 
og depot har fått hjertestarter og ansatte 
har fått opplæring i bruk av disse.

I 2016 ble det vedtatt innkjøp av ny brann
bil og bil til utrykningsleder. Bilene er 
bestilt og skal være på plass i løpet av 2017. 
I Eikesdal er det kjøpt inn en brannvogn 
som har kapasitet til 9000 liter vann. Det er 
innført en nasjonalt prosedyre for innsats

Under byggingen av Nessethallen

Nytt dekke på kunstgressbanen i 
Eidsvåg

Malin Bruseth, avdelingsleder 
kommunale bygg og eiendommer

Kommunale bygg
Antall Areal (m2)

Kommunehuset 1 2000
Barnehager 3 1500
Skoler inkl. gymnastikkareal 4 7800
Institusjoner 2 4400
Utleieboliger inkl. bofellesskap, botjenester 2900
Andre bygg 6 2700
Uten kommunal tjenesteyting 1   600
Samlet areal 17 21 900
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personell ved pågående livstruende vold 
(PLIVO). Personell i Eidsvåg og Eresfjord 
har sammen med politi og ambulanse fått 
trening i denne prosedyren.

Nesset brann og redning har gjennomført 
åpen brannstasjon og besøkt tre barne
hager. Det er arrangert en fagdag for ca. 100 
ansatte i helseetaten i Nesset kommune.

Kart- og oppmåling 
I 2016 er det holdt fokus på å gjennom
føre oppmålingsforretningene og fullføre 
delesakene som har kommet inn. Ved 
inngangen til 2017 er avdelingen ajour. 
Veiadresseprosjektet i kommunen har 
vært i gang noen år og i løpet av året ble 
flere veier adressert og skiltet. Avdelingen 
er også involvert i det løpende arbeidet 
med eiendomsskatt og med å vedlikeholde 
kommunens kartbaser.

Brann og redningstjenesten  Hendelser i 2016 (øvelser kommer i tillegg)
Hendelsestype Antall
Automatisk brannalarm, feil bruk 8
Automatisk brannalarm,  teknisk/ukjent 5
Andre oppdrag 2
Berging av verdier 2
Bistand politi 1
Brann i bygning 3
Brann i gress- eller innmark 5
Brann i skorstein 2
Brannforebyggende oppdrag 1
Brannhindrende tiltak komfyr 1
Helseoppdrag 12
Innbruddsalarm viderevarslet 1
Restverdiredning, uten foregående innsats 2
Restverdiredning-oppdrag fra bris 2

 Brannøvelse i Eresfjord for alle brannmannskap i Nesset med ned nedbrenning av et hus.

Håvard Tjelle-Sørvik
oppmålingsingeniør

Oversikt over innkomne oppmålingssaker
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Nye eiendommer 49 51 63 20 39 55 43
Grensejusteringer 6 2 3 1 3 2 5
Grensepåvisninger 9 7 2 2 6 5 5
Arealoverføringer 20 9 15 12 11 11
Retting av matrikkelen 25 12 12 6 3 4 1
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Miljøvern
Arbeidsoppgavene til miljøvernleder er 
knyttet til naturforvaltningsoppgaver, 
motorferdsel i utmark, arealplanleg
ging, vassdragsforvaltning, sekretær for 
Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord og 
generell saksbehandling med mer. 

Kommunal viltforvaltning har som 
overordna mål å få til ei driftsplanbasert 
forvaltning. Miljøvernleder koordinerer 
arbeid med ettersøk av påkjørt vilt (24 
oppdrag). Miljøvernleder er kommunes 
kontaktperson under storviltjakta, og 
mottar fellingsrapporter. Under stor
viltjakta i 2016 ble det felt 345 hjort, 12 elg 
og 51 rådyr.

Miljøvernleder er kommunens styre
representant i Friluftsrådet Nordmøre og 
Romsdal. Friluftslivstiltaket «Stikk UT!», 
er kommunen med på. Kommunen har 
i nært samarbeid med lag og foreninger 
gjennomført flere arrangement i løpet av 
året og markert kommunens mangfold 
av friluftslivsmuligheter. Nesset kommu
nen har innført «Verdens gapahukdag». 
I 2016 gikk årets gapahukpris til Vistdal 
bygdalag for deres innsats. Verdens gapa
hukdag i Nesset ble markert med lengre 
innslag på NRK P1. 

Miljøvernleder er involvert i forvaltning 
av verneområder ved deltakelse i admi
nistrativ kontaktutvalg for Dovrefjell 
nasjonalparkstyre. Når det gjelder saker 
tilknyttet lov om motorferdsel i utmark 
har kommunen en praksis med å gi løyve 
for 3 år. I 2016 var det en «hovedrullering» 
med delegert behandling av ca. 110 motor
ferdselssøknader. 

Planarbeid
Miljøvernleder har i 2016 koordinert 
følgende anleggsprosjekter;  Opparbeidelse 
av parkeringsplass på Alstadplassen, 
bygging av to mindre gang og sykkelveier 
i Eidsvåg sentrum og gjennomføring av ti 
sikringstiltak langs Eidsvågelva. 

Nesset kommune har vært involvert i flere 
reguleringsplanprosesser. I Eresfjord plan
legges det et mindre boligområde like ved 
Coop Eresfjord. Sluttbehandling av regu
leringsplanen blir i 2017. Reguleringsplan
prosessen for gang og sykkelvei mellom 
Hargaut og Jevika på Rød ble vedtatt av 
kommunestyre i mai. Reguleringsplanen 
legger til rette for å bygge ca. to km gang 
og sykkelvei på nordsiden av fylkesvei 62. 
Tilsammen berører planområdet 35 grunn
eiere. Kommunen har behandlet planpro
gram for reguleringsplan for Bergmesteren 
på Raudsand. Hensikten med planarbeidet 
er bl.a. å legge til rette for massedeponi og 
deponeringsanlegg for farlig avfall. Plan
arbeidet skal være avsluttet i løpet av 2017. 

Miljøvernleder er involvert i to plan
prosjekter med andre kommuner der 
formålet er å lage felles arealplan for 
sjøområdene. I arbeidet med interkom
munal sjøplan for Romsdalsfjorden er fem 
kommuner involvert. Arbeidet med å lage 
en sjøplan for Nordmøre, der Sunndals
fjorden/Tingvollfjorden inngår, omfatter 
til sammen 11 kommuner. Begge interkom
munale sjøplanene ble lagt ut til offentlig 
ettersyn i 2016.

Saksbehandling til  
politisk behandling
Miljøvernleder har i løpet av  
2016 forberedt:
• 23 saker for formannskapet.

• 5 saker for utvalg for teknisk,  
næring og miljø.

• 10 saker for miljøfondet for  
Eikesdal og Eresfjord.

Byggesak
Byggesaksbehandler har ansvaret for 
oppfølging av all byggesaksbehandling 
i kommunen. Det innebærer oppfølging 
søknader, meldinger og ferdigattester. 

Oversikt over innkomne byggesaker
2016 2015 2014 2013

Behandlede søknader 71 69 111 120
Nye bolighus 3 0 5 6
Nye leiligheter 15* 0 6 13
Nye hytter 3 7 9 17

*13 av disse 15 ble bygget i 2 av de nye bolighusene

Hogne Frydenlund
planlegger og miljøvernleder 
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Gunnar Astad
jordbrukssjef/ byggesaksbehandler

Utslippstillatelser fra  
spredt bebyggelse
Byggesaksbehandler har ansvaret for å 
saksbehandle søknader om utslippstil
latelser fra spredt bebyggelse i kommunen. 
Det var gitt 7 utslippstillatelser i 2016.

Jordbruk
Saksbehandler for jordlov,  
konsesjonslov og odelslov
Det er behandlet 12 søknader om deling 
etter jordlovens § 12 og § 9. 8 saker etter 
konsesjonsloven.

Jordbrukssjefen er saksbehandler for 
spesielle miljøtiltak i jordbruket, midler til 
bygdeutvikling og ordningen med tilskott 
til regionale miljøtilskudd. Det ble behand
let 9 søknader om såkalte SMILmidler, 2 
søknader om drenering og 1 søknad om 
BUmidler.

Saksbehandler for kommunens 
rovviltutvalg
Jordbrukssjefen er saksbehandler for rov
viltutvalget og er ansvarlig for det utvida 
tilsyn av sau som kommunen gjennom
fører. 

Skogbruk
Skogbrukssjefen planlegger, administre
rer og godkjenner skogkulturarbeidet i 
kommunen og gir teknisk og økonomisk 
rettledning til skogeiere. Det arbeides om
kring tilskudds og skogavgiftsordningen, 
planlegger og godkjenner landbruksveier, 
samt statlige kontrolloppgaver. 

Skogdrift
I 2016 var det stor aktivitet i skogen. Det 
ble drevet frem 16 914 m3 tømmer og ved. 
Dette er en nedgang på 2094 m3 fra 2015. 
Bruttoverdien på trevirket som ble hogd 

var kr 5 021 220. Gjennomsnittsprisen på 
tømmeret var på kr 297 pr. m3. Det er en 
oppgang på kr 2 fra 2015. 35 skogeiere 
leverte tømmer for salg. Kommunen fikk 
tildelt kr 150 000 til skogkulturtiltak. 

Næring
Næringsutvikling
Nesset Næringsforum AS er det utøven
de organet for kommunens arbeid med 
bedriftsrettet næringsutvikling. For 2016 
ga kommunen et driftstilskudd på kr 
650 000. Dette skal dekke arbeidet med 
drift av hoppid.nokontoret i tråd med 
partnerskapsavtalen mellom Innovasjon 
Norge, Møre og Romsdal fylkeskommu
ne og Nesset kommune. Videre skal dette 
dekke saksbehandling og forvaltning av 
kompensasjonsmidlene og arbeidet med 
bedriftsrettet næringsutvikling i Nesset. 
Nesset Næringsforum AS utfører, for 
kommunen, hjelp til bedrifter som øn
sker å etablere seg.

Utviklingsfondet
I 2016 ble det netto solgt kraft for kr 563 
238. I tillegg ble det tilbakeført (ikke utbe
talt) fra 2013 kr 57 770 til Utviklingsfondet. 

Det ble behandlet 15 saker.  
Innvilget beløp: kr 824 000.

Oversikt over søkere, formål og vedtak i 
Utviklingsfondet for Indre Nesset kommer 
frem under kapitlet: «Nesset som kraft
kommune».

Se oversikt i kapitlet: «Nesset som kraft
kommune».

John Walseth
skogbrukssjef/næringskonsulent 

Økonomisk resultat
Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap 2015
Teknisk, samfunn og utvikling (TSU) 26 529 611 26 337 000 -192 611 -0,7 23 870 661
Selvkost (VARSF) -910 630 -860 000 50 630 -5,9 -992 623

Merforbruket har sammenheng med omlegging av regnskapsføring. Variabel lønn utbetalt i januar 2017 som gjaldt 2016 er kostnadsført i 2016. Det vil si at 
alle lønnskostnader henføres til året de er påløpt. På grunn av denne omleggingen viser regnskapet for 2016 en høyere kostnad enn det ellers ville gjort. 

Økonomisk resultat
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NAV – KOMMUNAL DEL
Tjenester og oppgaver

NAV Nesset har 8 medarbeidere fordelt 
på 5 kommunale og 3 statlige ansatte.
Kontoret har en felles leder for kom
munale og statlige tjenester. Hans Olav 
Henden var leder fram til sommeren 
2016 i 100% stilling som statlig tilsett. 
Fra 23.08.2016 har det vært leder i 50% 
stilling. Lederen for NAV er LeifStåle 
Engdahl som også er leder for NAV 
Gjemnes.

Gjennom lov om sosiale tjenester i NAV 
har kommunen ansvar for viktige vel
ferdstjenester til innbyggerne i Nesset. 
Formålet med denne loven er å bedre 
levekårene for vanskeligstilte, bidra til 
økonomisk trygghet og fremme over
gang til arbeid, sosial inkludering og 
aktiv deltakelse i samfunnet. 

Nesset kommune skal gi mennesker 
mulighet til å leve og bo selvstendig, 
bidra til at utsatte barn og unge og deres 
familier får et helhetlig og samordnet 
 tjenestetilbud. Gjennom tjenesteyting 
skal kommunen bidra til likeverd og 
likestilling, og til å forebygge sosiale 
problemer. 

NAVkontoret skal medvirke inn i kom
munens generelle oppgaver på følgende 
områder:

• Informasjon og generell forebyggende 
virksomhet

• Samarbeid med andre deler av forvalt
ningen

• Samarbeid med frivillige organisasjoner

• Boliger til vanskeligstilte

• Beredskapsplan

De kommunale tjenestene som mini
mum inngår i NAV kontoret er: 
• Opplysning, råd og veiledning, her

under økonomisk rådgivning

• Økonomisk stønad

• Midlertidig botilbud

• Individuell plan

• Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

I tillegg har NAV Nesset fått delegert 
ansvar for Husbankens låne og til
skuddordninger (bostøtte, startlån og 
tilskudd til utbedring bolig). Kommunen 
har også delegert ansvar for rusfeltet 
(forebyggende rusarbeid, råd, veiledning 
og hjelp til rusmisbrukere).

Fra 2. halvår 2014 har NAV hatt ansvar 
for bosetting av flyktninger og opplæ
ring etter lov om introduksjonsordning. 
Nesset kommune starta opp tilbud om 
norskopplæring samt arbeidsrettet intro
duksjonsprogram fra februar 2016. Dette 

Leif-Ståle Engdal
enhetsleder

Årsverk i enheten

2016 2015

Ansatte 8 8

Årsverk 6,5 7

Kvinner 5 4

Menn 3 4

NAV-ansatte på bedriftsbesøk.
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tilbudet var tidligere i Sunndal. Det er 
framskaffet 15 gjennomgangsboliger i 
Eidsvåg sentrum. Videre er det etablert 
et tverretatlig kommunalt samarbeids
forum og opprettet kontakt og dialog 
med frivillige lag og organisasjoner 
i Nesset kommune. Det er utarbeidd 
rutiner og prosedyrer for flyktninge
tjenesten og det er bosatt 46 flyktninger 
pr. 31.12.2016. I 2016 ble det bosatt 10 og 
familiegjenforent 4 personer.
 

Resultatvurdering

Det har i 2016 vært ca. kr 94.000 mindre 
utbetalinger av sosialhjelp i 2016 enn i 
2015. Nedgangen skyldes hovedsakelig 
mindre utbetalinger til sosialhjelp under 
ansvar 3215 flyktningetjenesten. Det er 
også få som i lengre tid er på sosialhjelp 
og det er en stor utskifting av personer 
som trenger sosialhjelp fra det ene året 
til det endre. Det betyr at de aller fleste 
som har behov for hjelp kommer seg etter 
hvert i arbeid og aktivitet og blir økono
misk selvhjulpne. Vi på NAV har fokus på 
arbeid og aktivitet, og ved tidlig å sette 
folk i aktivitet og på statlige ordninger så 
vil det bli mindre behov for å utbetale so
sialhjelp. Vi har i 2016 også brukt ordnin
gen KVP (kvalifiseringsprogrammet) som 
er en kommunal ordning og en rettighet 
for de som oppfyller kriteriene for KVP. 

NAV Nesset tilbyr gode tjenester i 
økonomisk rådgiving og det har vært 
økende behov for disse tjenestene gjen
nom 2016. Noe av dette har sin årsak i 
stigende arbeidsledighet. På slutten av 
året ble NAVveilederne kurset i faget 
personlig økonomi og rådgivning gjen
nom prosjektet «fra minus til pluss». 

Det å gjøre et godt kvalitativt arbeid på 
både den kommunale og statlige delen av 
NAV vil innvirke på kvaliteten på vår to
tale tjeneste. Vi kan nevne at vi på slutten 

av 2016 hadde resultatforbedringer på 
flere statlig resultatindikatorer og flere 
fikk både bedre og oftere oppfølging, 

noe som også på sikt vil slå positivt ut på 
NAV sine kommunale oppgaver.

Økonomisk resultat
Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap 2015
NAV Nesset 1 806 650 1 037 000 -769 650 -74,2 1 954 946

Nesset kommune har bosatt 46 flyktninger ved utgangen av 2016. Dette er i hovedsak flyktninger fra Eritrea, Somalia og Syria. 
Økonomisk stønad  utgjorde kr 1.802.352. Av dette var økonomisk stønad til bosatte flyktninger kr 433.226.

Tabell arbeidsledighet – helt ledige i desember 2016

Menn Kvinner Sum
Prosent av 

arbeidsstyrke Endring 
Møre og Romsdal 3098 1342 4440 3,1% +364
Nesset 33 14 47 3,7% +11

Nasjonalt er arbeidsledigheten i 2016 er svakt nedadgående i forhold til 2015.

KOSTRA tall og kommentarer
Norge M&R Nesset

2015 2015 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Netto driftsutgifter til sosialtjen-
esten pr innbygger 20 – 66 år 3619 2334 2471 1980 1599 1466 1394 1625

Andel sosialhjelpsmottakere i ald-
eren 20 – 66, av innb. 20-66 år 3,0 2,9 2,9 2,8 3,6 4,3

Tabellen viser at andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20–66 år har økt grunnet bosetting av 
flyktninger og generelt mer utbetalt til ordinære stønadsmottakere. Vi har høyere ledighet enn 
snittet for landet og fylket, noe som gir utslag i mer utbetalt sosialhjelp. Vi har litt høyere utbeta-
linger enn fylket, men lavere enn landet.

Kvalitet i oppfølgingsarbeidet og god styring og kontroll på utbetaling av økonomisk sosialhjelp 
er et prioritert område. 

Flyktningtjenesten samlet alle bosatte flyktninger på Hoemsbu ved Eikesdalsvatnet. Der 
ble de bedre kjent med hverandre og fikk lære om norsk natur, kultur og skikk og bruk.

Økonomisk resultat
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KRAFTKOMMUNEN
Nesset er en kraftkommune og har gjennom omfattende kraftutbygginger 
av flere vassdrag i Aursjøtraktene og Eikesdalsfjellene bidratt med bety-
delige ressurser, som har kommet hele landet til gode. 

Historikk

Nesset kommune mottar årlig konse
sjonskraft og konsesjonsavgifter fra 
utbyggingene Grytten, Aura og Osbu. 
Kommuner som blir berørt av vassdrags
reguleringer har lovfestet krav på ulike 
former for kompensasjon fra regulante
ne. Konsesjonsavgiftene skal gi kom
munene rett til en andel av verdiskap
ningen, og være en erstatning for skader 
og ulemper som ikke kan kompenseres 
på annen måte. Konsesjonskraften skal 
sikre kommunene elektrisk kraft til en 
rimelig pris. 

Kommunens Kraftfond består av årlige 
konsesjonsavgifter. I tillegg er det 
gjennom engangserstatninger er avsatt 
beløp til Mardølafondet, Miljøfondet og 
Utviklingsfondet.  Dette er alle fond som 
skal kunne bidra til vekst og utvikling 
av kommunen. Spesielt for indre deler av 
kommunen.

Kommunens 
konsesjonskraft

Statkraft har som eier av kraftanleggene 
gjennom egne konsesjoner forpliktet 
seg til å betale årlige konsesjonsavgifter 
og selge konsesjonskraft til kommunen 
til en pris basert på selvkost (før 1959)
og en pris fastsatt av Olje og energide
partementet (etter 1959). Konsesjons
kraftmengden til Nesset kommune er 
i dag på 85,719 gWh og fordeler seg på 
følgende konsesjoner:

Selvkostprisen for Grytten er for kon
sesjoner gitt etter 1959 og blir fastsatt i 
desember året før av OED. For 2016 var 
selvkostprisen for Grytten på 11,42 øre/
kWh. For AuraOsbu var selvkosten i 
2016 14,89 øre. Innmatingskostnadene til 
sentralnettet kommer i tillegg for begge 
konsesjonene. Selvkostprisen har vært 
stigende de siste årene. 

Nesset kommune har i henhold til vil
kårene for konsesjonskraft rett til uttak 
av konsesjonskraft opp til det til enhver 
tid aktuelle almennforbruket i kommu
nen. Overskytende konsesjonskraft skal 
tilfalle fylkeskommunen. 

Gjeldende avtale med Møre og Roms
dal fylkeskommune om disponering av 
den overskytende konsesjonskraften gir 
kommunen en årlig konsesjonskraft
mengde på 58,18 gWh.  Dette basert på et 
gjennomsnittlig almennforbruk i kom
munen de siste årene på 45,99 gWh.

Kommunen har gjennom en avtale med 
Nesset Kraft AS tilbudt fastkraftpris til 
sluttbrukerne i Nesset. For 2017 er fast
prisen 35,9 øre. Nesset Kraft AS gir også 
tilbud om spotpris basert på gjennom
snittlig markedspris med et påslag. 

Aurarevisjonen tar tid. Kommunene 
Lesja, Sunndal og Nesset sendte inn 
sine krav om revisjon av vilkårene for 
Aurareguleringene i 2004. Siden har den 
ligget på vent i NVE, som en følge av 
liten saksbehandlingskapasitet, mangel 

Konsesjoner i Nesset kommune
Kraftverk Konsesjons kraftmengde Før 1959 Etter 1959
Grytten (Mardøla) 16,757 gWh 16,757 gWh
Aura 64,787 gWh 58,133 gWh 6,654 gWh
Osbu 4,175 gWh 3,746 gWh 0,429 gWh
Sum 85,719 gwh 61,879 gwh 23,840 gWh
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på retningslinjer, og endringer i behand
lingen og prioriteringen av vilkårsrevi
sjonene:

• 25. mai 2012 kom de lenge etterspurte 
retningslinjene for vilkårsrevisjonene.

• I mai 2012 fikk NVE og DN i oppdrag 
fra Olje og energidepartementet om å 
gå gjennom og prioritere alle de ca 400 
vassdragskonsesjonene som er revi
derbare fram mot 2022. 

• Rapporten om prioriteringen av 
vassdragskonsesjonene ble presentert i 
oktober 2013

• Rapporten viser til sammen ca 395 
konsesjoner fordelt på 187 vassdrag er 
reviderbare fram mot 2022.

• Aura var blant de 50 vassdragene som 
ble gitt høyest prioritet med revisjons
adgang 2003 og 2009. (Grytten med 
revisjonsadgang i 2020 er også blant 
nevnte 50 med høyeste prioritet.)

• I arbeidet med fylkets Vannforvalt
ningsplan i 2016 ble miljømålet om 
en selvproduserende høstbar lakse
bestand i Aura satt til 2027. Nesset 
meldte inn uenighet om tidsfristen 
for miljømålet og fikk gjennomslag i 
Miljødepartementet for sitt ønske om 
2021. Tiden og vegen fram mot 2021 er 
knapp, og både fylket og kommunen 
må derfor prioritere dette arbeidet.

• NVE tok opp igjen saksbehandlin
gen av Aurarevisjonen høsten 2016. 
Representanter fra NVE, Statkraft og 
kommunen gjennomførte befaring i 
området i oktober. Det er forventnin
ger om resultater av saksbehandlingen 
i NVE i løpet av høsten 2017.

Landssammenslutningen av 
Vasskraftkommuner – LVK

LVK er interesseorganisasjonen for 
vasskraftkommuner og har i dag 174 
medlemskommuner fordelt på 16 fylker. 
LVK sin hovedoppgave er å ivareta 
medlemskommunenes interesser i 
saker om kraftutbygging. Det kan være 
faglig og juridisk bistand i spørsmål om 
nybygging, opprusting av eksisterende 
verk, hjemfall, revisjon av vilkår, skatte 
og avgiftsspørsmål, konsesjonskraft og 
kraftomsetning. Alle spørsmål som kre
ver en betydelig kompetanse som kom

munene enkeltvis ikke kan vise overfor 
utbyggere og offentlige myndigheter.
I regjeringens forslag til statsbudsjett 
for 2017 ble det lagt opp til en redusert 
eiendomsskatt på kraftanlegg på nesten 
400 millioner kroner. Nesset sin andel av 
dette utgjør 2 753 849 kroner. Medlems
kommunene og Nesset protesterte mot 
regjeringens forslag til kutt i eiendoms
skatten. Et flertall på Stortinget vedtok 
statsbudsjettet med følgende merknad: 
«Stortinget ber regjeringen vurdere ka
pitaliseringsrenten i eiendomsskatten på 
kraftanlegg.» LVK følger opp saken. Uten 
en justering av kapitaliseringsrenten kan 
kommunene få et ytterligere skattebort
fall i 2018. Kommunens budsjett for 2017 
ble vedtatt med nevnte reduksjon i eien
domsskatteinntektene på kraftanlegg.

Nesset Kraft AS

Nesset Kraft AS er 100 % eid av Nesset 
kommune hvor 150 aksjer pålydende kr 
100 000 danner aksjekapitalen. Det var 
den 20.09.1999 at kommunestyret vedtok 
å endre organisasjonsform og stifte nytt 

selskap. Fra og med 1. januar 2000 ble 
Nesset kommunale kraftlag omgjort til 
eget aksjeselskap. Knut Arne Vike er 
daglig leder og Ola Krogstad er styrets 
leder.

Nesset Kraft AS forretningsområder er 
drift av strømnettet, utbygging av bred
bånd og bygging og drift av småkraft 
i kommunen. Grytneselva kraftstasjon 
ble åpnet sommeren 2016. En utbygging 
gjennom selskapet Langfjordkraft med 
en effekt på 5 MW og årlig produksjon 
på 15,2 GWh. 

Åpning av Grytnes Kraftstasjon
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KRAFTFONDET
Nesset kommune mottar konsesjonsav
gifter for 3 konsesjoner. Avgiftssatsene 
justeres hvert 5. år. Konsesjoner gitt etter 
10.04.1959 ble siste gang justert i 2014 og 
konsesjoner gitt før 1959 ble justert i 2015. 

Kraftfondet skal brukes til finansiering 
av tiltak som skal fremme næringslivet 
og trygge bosettingen i Nesset kommu
ne. I denne sammenheng bør midlene 
hovedsakelig brukes til finansiering av 
kommunale utbyggingstiltak, videre
utvikling av næringslivet og i samsvar 
med kommunen sin næringsplan. Fondet 

kan også brukes til finansiering av kom
munale fellestiltak.

Det er kommunestyret som avgjør 
søknader til Kraftfondet. Formannska
pet fikk fra 1.1.2000 delegert avgjørel
sesmyndighet når det gjelder tilskudd 
til næringsformål. Gjeldende vedtekter 
for kraftfondet ble vedtatt av Nesset 
kommunestyre i 1992. Vedtektene ligger 
på kommunens hjemmeside, i tillegg 
til retningslinjene for formannskapets 
forvaltning av midler til styrking av 
næringslivet i Nesset. 

Resultatregnskap 2016  til disposisjon
Saldo 1.1 2 710 338
Utbetalinger i henhold til vedtak -9 152 558
Tilbakebetalt lån m.v. 9 580
Konsesjonsavgifter (31.12.) 8 367 303
Saldo  31.12 1 934 663
Tap/avskriving * 124 484
Av saldo  31.12. er følgende disponert 830 838
Fortsatt disponibelt 31.12. 1 103 825

Kraftfondet – tilsagn 2016
Kstyre sak Formål Beløp kr
PS 156/16 Vassdragsutbygging 200 000
PS 156/16 Ferge Eikesdalsvatnet - beredskap 100 000
PS 156/16 Bygdeutvikling - disp. formannskap 69 000
PS 156/16 Visit Nordmøre og Romsdal 110 000
PS 156/16 Vannverk 875 000
PS 156/16 Parker og grøntanlegg 100 000
PS 156/16 F-skap, tilskudd næringsformål (7402) 600 000
PS 156/16 Tilskudd husbygging 40 000
PS 156/16 Nesset næringsforum 650 000
PS 156/16 Gatelys 50 000
PS 156/16 Nordmøre og Romsdal friluftsråd 23 000
PS 156/16 Landbruksrådgivning 48 000
PS 156/16 Tilskudd til private vassverk 40 000
PS 156/16 Kjøp av melkekvote 150 000
PS 156/16 Turistinformasjon   100 000
PS 156/16 Renter og avdrag 4 550 000
PS 082/16 Haram boligfelt, fase II, pro 192008 250 000
PS 018/16 LVK e-skatt nettanlegg 20 000
PS 047/16 Strøm til Nesset prestegard 25 000
PS 019/16 Folkehøgskole 40 000
PS 048/16 Solveig Hindhammer, historiebok 30 000
PS 064/16 Gangveg Solbjør - Eidsvåg barneskole 650 000
PS 105/16 Studiesenter 150 000
PS 106/16 Overvåking Snøhetta 20 000
 Totalt 8 890 000
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MARDØLAFONDET
Etter reguleringen av Mardølavassdra
get i 1970, fikk Nesset kommune tildelt 
en engangserstatning som ble avsatt til 
næringsfond.

Det er kommunestyret som er øverste 
styringsorgan for Mardølafondet, og som 
velger fondsstyret på fem medlemmer. 
Styret har i 2016 bestått av: Stig Arild 
Arvesen, leder, Ole Marvin Aarstad, 
nestleder, Gudbjørg Frisvoll, Stein Bjer
keli og Siw Maridal Bugge.

Mardølafondet gir rimelige lån til 
næringslivet i kommunen, og da for
trinnsvis til tiltak i bygdene Eikesdal og 
Eresfjord. Lån til en og samme virksom

het kan innvilges med inntil 30 % av 
kapitalbehovet begrenset oppad til kr 
500 000. Fondet kan også i spesielle tilfel
ler gi tilskudd. Videre kan det gi stipend 
til søkere som er bosatt i kommunen 
eller som skal slå seg ned her, og som 
skal utvide sine fagkunnskaper innen 
næringsvirksomhet. Det er kommunens 
næringskonsulent som er saksbehand
ler/sekretær for Mardølafondet.

Av regnskapet for 2016 fremgår det at 
Mardølafondet hadde et utlån på kr 6 
769 000, mot kr 2 200 000 i utlån i 2015. 
Mardølafondet har pr. 31.12.16 en fond
skapital på kr 25,6 mill.

Mardølafondet
Resultatregnskap 2016 2015 
Renteinntekter, utbytte 728 423 669 925
Tilskudd 0 0
Driftsutgifter 473 156 437 258
Resultat 255 267 232 666

Endring i utlån, aksjer og andeler:   
Mottatt avdrag på lån -798 590 -1 473 068
Utlån 6 769 000 2 200 000
Kjøpt aksjer 1 960 151 0
Salg av aksjer -1 868 691 0
Tap på utlån, aksjer og andeler* -1 390 352 -1 492
Sum endring i utlån, aksjer og andeler 4 671 518 725 440

Kapitalen består av:   
Utlån 14 488 232 9 483 175
Aksjer og andeler 4 169 760 4 503 300
Fondskonto (bankinnskudd) 6 975 394 12 781 997
Sum kapital 25 633 387 26 768 472

*Bokførte tap i 2016: Utlån: kr 965 352 - Aksjer og andeler: kr 425 000

Kommunestyret har gjort vedtak om disponering av fondet med til 
sammen kr 4 000 000, som foreløpig ikke er effektuert:

• Sak 98/13 den 12.12.2013, Nesset kommune har undertegnet intensjonsavtale om 
deltakelse i eiendomsselskapet Eresfjord folkehøgskole as med kr  
4 000 000 i aksjekapital. Avtalen trer i kraft fra det tidspunktet stiftelsen Eresfjord 
folkehøgskole, freds og menneskerettsskolen får positivt svar fra Kunnskapsde
partementet. 
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MILJØFONDET 
FOR EIKESDAL OG ERESFJORD

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 
ble opprettet i 1998. Bakgrunnen for 
etablering av miljøfondet er erstatning 
fra Stortinget for manglende vannslipp i 
Mardalsfossen.

Det er vedtatt egne vedtekter for mil
jøfondet. Nesset kommunestyre opp
nevner fondsstyret som består av fem 
medlemmer. For perioden 2015 2019 er 
følgende valgt: 

Medlemmer
Bjørg Anne Vike, leder
Toril Melheim Strand, nestleder
Bjørn Cameron Alexander
Rune Halgeir Finnset 
Ordfører

Vararepresentanter
Siw Maridal Bugge 
Kari Petrine F. Øverås
Tore Rød
Jon Sæter 
Varaordfører

Miljøfondet skal hjelpe til med finansier
ing av tiltak som kan fremme miljøfakto
rer som gir bedre livskvalitet for innbyg
gerne i Eikesdal og Eresfjord.

Det har i mange år vært to faste søknads
frister i året, 20. mars og 20. september. 
Fondsstyret bestemte i 2016 å innføre en 
årlig søknadsfrist; 1. mai.  Miljøvernleder 
er sekretær for fondsstyret. Det ble i 2016 
behandlet 14 saker. Det er gitt tilsagn om 
kr 103 000 i tilskudd til ulike prosjekter. 
Sluttutbetaling av tilskudd skjer når pro
sjektene er ferdigstilt. Hovedregelen er at 
krav om utbetaling skal skje innen to år 
etter at det er gitt tilsagn om tilskudd. I 
2016 ble det utbetalt kr 168 950 i tilskudd 
til gjennomføring av ulike prosjekter.

Miljøfondet sin kapital er plassert i bank
innskudd i Nesset Sparebank. Miljøfon
dets bokførte verdi pr 31.12.16 var kr 7 
604 521. Regnskapet for fondet blir ført 
av økonomiavdelinga og blir revidert av 
kommunerevisoren.

Miljøfondet
Resultatregnskap Regnskap 2016 Regnskap 2015
Renteinntekter, utbytte 127 275,00 158 388,00
Driftsutgifter 28 339,37 34 057,19
Tilskudd til lag og organisasjoner 168 950,00 90 000,00
Resultat -70 014,37 34 330,81
  
Balanse  
Fondskonto for drift 6 104 521,16 6 174 535,53
Fondskonto for investering 1 500 000,00 1 500 000,00
Miljøfondet totalt 7 604 521,16 7 674 535,53

Prosjekt/tiltak som fikk tilskudd fra Miljøfondet i 2016
Saksnr Sak Vedtak/tilskudd kr.
PS 05/15 Nesset fjellstyre – Informasjonspunkt ved Aursjøen 5 000
PS 06/15 Eikesdal bygdalag – Ombygging av Eikesdal skule 20 000
PS 07/15 Eresfjord idrettslag – Tidtakerutstyr sykkelløp   5 000
PS 08/15 Eresfjord og Vistdal FK – Ballbinge i Eresfjord 40 000
PS 09/15 Eresfjord idrettslag – Løpebane, behandling nr 3 30 000
PS 10/16 Øverås grendalag – Innkjøp av kajakker   3 000
PS 13/16 Grunneiere i Eikesdal – Restaurering av kvernhus Utsatt 
Sum tilsagn i 2016 103 000
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UTVIKLINGSFONDET
Nesset kommunestyre vedtok i sak 
040/07 å opprette et eget utviklingsfond 
for Indre Nesset. Bakgrunnen er erstat
ning av den kraften på 400 kW som i 
sin tid ble tildelt Eresfjord og Vistdal 
som kompensasjon i forbindelse med 
Aurareguleringen. Midlene inngår 
i overføringene som frie inntekter til 
kommunen, jfr. brev fra Fylkes mannen 
datert 21.06.06. 

Fondet skal gi støtte til tiltak som bidrar 
til å gjøre det attraktivt å etablere og 

utvikle  arbeidsplasser, samt skape 
vilkår for økt bosetting i bygdene Bugge, 
Eresfjord,  Eikesdal og Vistdal. Det er 
styret i Mardøla fondet, sammen med 
representanter fra berørte bygder, som 
skal forvalte fondet. Det er kommunens 
nærings konsulent som er saksbehandler/ 
sekretær for Utviklingsfondet. I 2016 
ble det netto solgt kraft for kr 563 238. I 
tillegg ble det tilbakeført (ikke utbetalt) 
fra 2013 kr 57 770 til utviklingsfondet.  
Det ble behandlet 15 saker.  
Innvilget beløp: kr 824 000.

Resultatregnskap 2016  Utviklingsfondet
Resultatregnskap Beløp 
Inntekter (erstatningskraft) 563 238
Utbetalt/avsatt -563 238
Netto (del av kommunens merinntekt) 0

Ikke utbetalte midler per 31.12. 1 116 993
Herav:  
Disponert, men foreløpig ikke utbetalt 659 347
Til disposisjon per 31.12.2016 457 646

Vedtak i Utviklingsfondet 2016
Søker Søker om Tildelt kr 
Eresfjord Idrettslag Arrangere sykkelløp 10 000
Nesset Fjellstyre Informasjonstavler ved Aursjøhytta 30 000
Nikolai Finset Kjøp av Vertshuset Eikesdal 100 000
Tore Rød Kjøp av utstyr til firma 50 000
Bugge Bygdalag Boring etter grunnvann 30 000
Eirawater AS Reguleringsplan industrikai Eresfjord 200 000
Eikesdal Bygdalag Bygdeutviklingstiltak i Eikesdal 25 000
Eikesdal Eiendom AS Vann- og avløpsanlegg i Tyvika avslag
Eresfjord beitelag SA Kjøp av e-bjeller 10 000
Mardalsvegen SA Asfaltering rundt betalingsautomat 20 000
Eikesdal bygdalag Bygging av handicaptoalett 22 000
Langedalsvegen Informasjonstavle Langedalsvegen 7 000
Coop Vistdal SA Nytt tak på Coop Vistdal 200 000
Naustevegen 72 AS Etablering av selskapslokale 70 000
Eresfjord Idrettslag Arrangere Fjord Xtreme Triathlon 50 000
Sum 824 000

Tildelte midler Utviklingsfondet
År Antall søkere Tildelt beløp
2001 25 920 000
2011 31 974 000
2012 16 555 000
2013 16 560 000
2014 20 817 000
2015 9 373 000
2016 15 824 000
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KIRKELIG FELLESRÅD
Tjenester og oppgaver

Dette året har vi fått gjennomført en 
tilstandsrapport for alle fire kirkene våre 
i Nesset. Rapporten var ferdig i novem
ber, og er blitt oversendt kommunen 
til orientering. Denne rapporten blir 
arbeidet videre med i 2017, og målet er å 
få fram en god plan for vedlikeholdet av 
kirkene våre.

I sammenheng med kirkejubileet i Eikes
dal, har vi også fått skiftet ut hoveddør 
og sakristidør, som var helt nødvendig, 
pga råte. Det ble også gjennomført en 
dugnad i alle kirkene våre dette året. 
Det ble vasket og ryddet, og vi opplevde 
stort engasjement fra medarbeidere og 
frivillige i bygdene.

Vi har også arbeidet mye med våre egne 
rutiner og prosedyrer, som har skapt mer 
trygghet i møte med oppgavene våre. 

Det ble også i år tatt initiativ til en 
medarbeiderfest før jul, med god opp
slutning. Denne gangen hadde vi den i 
Eresfjord samfunnshus.

Vi vil også minne om hjemmesiden vår, 
der oversikt over Gudstjenester og annen 
informasjon finnes. Hjemmesiden har 
følgende adresse: www.nesset.kirken.no

Kommentar

Vi gleder oss over at vi kan legge til 
rette for at folket i Nesset skal oppleve 
velholdte og fine kirker og kirkegårder, 
og at den kirkelige aktiviteten kan bringe 
både nærhet og tilhørighet for innbyg
gerne.

Kirkelig fellesråd takker kommunen, og 
innbyggerne i Nesset, for positiv støtte, 
og for godt samarbeid gjennom 2016!

Resultatvurdering

Årsregnskapet viser et merforbruk på kr 
73 405. Vi erkjenner at inntektene henger 
noe etter kostnadsutviklingen. Den 
generelle innstramming vi registrerer i 
overføringene fra kommunen, gjør at vi 
ikke klarte å komme i balanse dette året. 
Fellesrådet vil se på bemanningssituasjo
nen og vurdere effektivitetstiltak, for å se 
om vi klarer å snu dette.

Statistikk fra året som gikk (2015tall i parentes):

Menighet
Guds

tjenester
Andakter  
m/ nattv Døpte Konfir merte Vielse Begrav elser Konserter

Sokne
rådsmøter Sokne møter

Nesset 21 (23) 9 (8) 21 (17) 31 (24) 3 (5) 22 (30) 1 (1) 4  (5) 1 (1)
Eresfjord 11 (10)           9 (5) 3 (8) 0 (0) 7 (7) 1 (1) 5  (5) 1 (1)
Vistdal 11 (10) 0 (4) 5 (5) 3 (6) 0 (1) 1 (0) 0 (0) 7  (6) 1 (1)
Eikesdal 8 (6) 0 2 (4) 1 (1) 0 (0)  2 (2) 1 (1)
Totalt 51 (49) 9  (12) 27 (27) 39 (42) 0 (7) 30 (37) 2 (2) 18 (18) 4 (4)

Økonomisk resultat

Enhet Inntekter Utgifter
Finansinnt./

utgift
Bruk av 

avsetninger Resultat
Kirkelig fellesråd 5 167 477 5 241 363 480 000 0 -73 405

Årsverk

2016 2015

Ansatte 8 8

Årsverk 5,49 5,49

Deltidsstillinger 4 4

Kvinner 4 3

Menn 4 5

1,50 %
0,80 % 2015 

Samlet i kommunen: 
7,87 % 2016. 8,59 % 2015

Sykefravær 2016

Kjell Roger Gammelsæter
kirkeverge
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Interkommunale samarbeid

Nr Navn Deltakere Innhold

1

Støttesenter mot incest 
og seksuelle overgrep 
– Møre og Romsdal 
(SMISO MR)

Alle kommunene i fylket Hjelpe, forebygge og spre kunnskap om seksuelle overgrep

2 Krisesenteret Molde og 
omegn IKS

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, 
Vestnes, Rauma, Nesset, Sandøy, Eide, 
Gjemnes og Sunndal

Hjelpe personer som har vært utsatt for psykisk og fysisk mishandling. 
Botilbud og krisetelefon. Skal også gi mulighet for akuttplassering av 
barn for barnevernet. Krisetilbud til kvinner, menn og barn.

3 IKA Møre og Romsdal 
IKS

Alle kommuner i Møre og Romsdal og 
Møre og Romsdal fykeskommune Ivaretar arkivoppgaver iht arkivloven.

4 Møre og Romsdal 
110-sentral KF Alle kommuner i Møre og Romsdal Døgnbemannet alarmsentral for brann. Dekker 36 kommuner og 80 

brannstasjoner/depoter.

5 Samspleis AS Alle kommunene i Romsdal og på 
Nordmøre

Selskapets formål er å realisere viktige vei- og trafikksikkerhets-
prosjekter i Romsdal og på Nordmøre, inkl finansiering av utbygger, drift 
av bompengeinnkreving etc. Arbeider med felles regional samferdsel-
spakke for Romsdal og Nordmøre.

6
Driftsassistansen for 
vann og avløp i Møre  
og Romsdal

Alle kommuner i M&R, med tillegg av 
RIR og over 30 assosierte medlemmer

Har som formål å drive kompetanseheving gjennom opplæring, 
erfarings utveksling og erfaringsformidling. Gjennomfører kurs, 
driftsoperatør samlinger og ulike fellesprosjekt. Sekretariatet yter teknisk 
assistanse og kompetansestøtte ved planlegging og utbygging av 
VA-anlegg. 

7 Kystlab AS
Molde, Fræna, Rauma, Nesset, Aukra, 
Midsund, Eide, Gjemnes, Kr.sund, 
Averøy, Aure og Smøla

Selskapets formål er å selge lab.tjenester, konsulent og rådgivning til 
offentlige og private innenfor vann, næringsmidler, miljø mm. Selger tjen-
ester innenfor fire hovedområder, laboratorie tjenester, miljørettet helse-
vern, trygg mat og fiskehelse/miljø. Har bl.a. avtale om gjennomføring av 
miljørettet helsevern i 6 kommuner.

8 Friluftsrådet Nordmøre 
og Romsdal

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Nesset, 
Sandøy, Kr.sund, Eide, Gjemnes, 
Averøy, Surnadal, Halsa, Tingvoll og 
Sunndal.

Stimulere til friluftsliv, sikre og tilrettelegge friluftsområder etc.

9 Muritunet AS Norddal og alle øvrige kommuner i 
Møre og Romsdal. Senter for mestring og rehabilitering.

10 Kommunekraft AS
Eid av 126 kommuner, 8 fylkeskom-
muner og LVK. Nesset, Norddal, Rau-
ma, Rindal, Sunndal, Surnadal + MRFK

Formidler kraft, herunder konsesjonskraft for aksjonærkommunene med 
sikte på best mulige kommersielle betingelser i det åpne marked.

11 Energi 1 Kraft AS
Rauma, Nesset, Sunndal, Surnadal, 
Rindal, Halsa, Kr.sund, Averøy, Aure, 
Tingvoll og Smøla

Samarbeid mellom tre kommunalt eide kraftselskaper (Rauma Energi 
AS, Nesset Kraft AS , Sunndal Energi), samt Nordmøre Energiverk AS og 
Svorka Energi AS. Samarbeid om strategisk eierskap, drift, økonomi, salg 
av elektrisitet etc.

12 Dovrefjell  
nasjonalparkstyre

Rauma, Nesset, Sunndal med tillegg av 
Oppdal, Dovre, Lesja, Folldal, Tynset + 
4 fylkeskommuner

Forvaltningsorgan for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og til-
grensende landskapsvernområder i kommunene. 

13 Romsdal regionråd, 
ROR

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, 
Vestnes, Rauma, Nesset og Eide Regionrådsfunksjoner

14
IUA Romsdal, Interkom-
munal beredskap for 
akutt forurensning

Molde, Fræna, Midsund, Aukra, 
Vestnes, Rauma, Nesset og Sandøy Beredskap mot akutt forurensning.

15 Molde og Romsdal 
Havn IKS

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, 
Vestnes, Rauma og Nesset Samordne og ivareta havnevirksomhet i samarbeidsområdet.

INTERKOMMUNALE SAMARBEIDS-
AVTALER OG SELSKAPER
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Interkommunale samarbeid

Nr Navn Deltakere Innhold

16 Kunnskapsnett Romsdal
Molde, Fræna, Aukra, Midsund, 
Vestnes, Rauma, Nesset, Eide og 
Gjemnes 

Formalisert kompetansesamarbeid på barnehage- og grunnskole-
området. Arrangerer kurs, seminar, initiere sam arbeid i nettverk, arena 
for erfaringsutveksling. 2  faste kompetanse grupper, egen koordina-
torstilling i Molde  kommune finansieres fra deltakerkommunene.

17 Tøndergård skole og 
ressurssenter 

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

Interkommunal spesialskole for barn og ungdom i  alderen 6-21 år med 
lærevansker. Tilbyr opplæring, internat, veilednings tjeneste.

18 Innkjøpssamarbeidet i 
Romsdal

Molde, Nesset, Midsund, Rauma og 
Aukra

Mellom 20 og 30 rammeavtaler foreligger. Ikke alle kommuner er med 
på alle avtaler.

19

Kommunerevisjons-
distrikt 2 Møre og 
 Romsdal (Møre og 
Romsdal IKS fra 
1.10.16)

Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Fræna, 
Aukra, Eide med tillegg av Gjemnes og 
Sunndal

Revisjon for deltakerkommunene.

20
Kontrollutvalgs-
sekretariatet for 
Romsdal

Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Fræna, 
Aukra, Eide, Gjemnes og Sunndal Felles sekretariat for kommunenes kontrollutvalg.

21
Romsdalshalvøya 
Inter kommunale Reno-
vasjonsselskap IKS (RIR)

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Nesset, 
Eide, Gjemnes Avfallsselskap.

22 RIR Næring AS Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Nesset, 
Eide og Gjemnes

Drive avfallshåndtering samt virksomhet som står i forbindelse med 
dette. Selskapet kan også drive med annen virksomhet som har sam-
menheng med dette, herunder deltakelse i andre selskaper. 

23 Molde Lufthavn - 
utvikling AS

Molde, Fræna, Rauma, Vestnes, Eide, 
Nesset, Aukra, Midsund, Gjemnes med 
tillegg av 18 andre eiere.

Selskapets formål er å utvikle Molde Lufthavn, Årø som regional flyplass 
for å styrke tilbudet til næringsliv og innbyggere i regionen.

24
Kjøp av tjenester 
fra Molde Voksen-
opplæringssenter 

Molde, Midsund, Nesset, Gjemnes, 
Vestnes og Rauma

Gjelder spesialundervisning og/eller grunnskoleopplæring.  
Vartiabelt omfang. Ettårige avtaler.

25
Kjøp av tjenester  
fra Sunndal Voksen-
opplæring

Sunndal og Nesset

26 Astero AS
Molde, Rauma, Vestnes, Fræna, Aukra, 
Midsund,  Nesset, Sandøy, Eide, MRFK, 
samt 7 andre eiere

Arbeidsmarkedsbedrift.

27 Legevakt Molde Molde, Fræna, Eide og Nesset Felles legevakt ved Molde sykehus i tidsrommet mandag - torsdag  
kl 21 - 08, fred/helg og helligdager fra kl 16 til 08 mandag. 

28 Brannsamarbeid 
 Molde–Nesset Molde og Nesset Felles brannsjef og forebyggende avdeling, inkl. tilsyn med særskilte 

brannobjekter.

29 IKT ORKidé
Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, 
Kr.sund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnad-
al, Tingvoll, samt Fræna og Nesset 

Samarbeid om innkjøp, opplæring, implementering og drift av felles 
IKT-systemer.

30
Interkommunal kom-
munedelplan for sjø-
arealene på Nordmøre

Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, 
Kr.sund, Smøla, Sunndal, Surnadal, 
Tingvoll og Nesset 

Målet er å utvikle en felles kommunedelplan (pbl §11) for sjøområdene 
vedtatt av kommunene med arealdel (Kart/GIS), bestemmelser og 
planbeskrivelse med konsekvensvurdering, rutinebeskrivelser (metode) 
for saksbehandling, opplegg for implementering og evaluering av felles 
planverk og etablere felles og åpen tilgjengelig kunnskapsbase. 

31
Barneverntjenesten for 
Sunndal, Tingvoll og 
Nesset

Sunndal, Nesset og Tingvoll Felles barneverntjeneste myndighetsoverføring til felles BV-leder.

32 Regional PP-tjeneste for 
Nordmøre

Kristiansund, Averøy, Aure, Smøla, 
 Surnadal, Rindal, Halsa, Sunndal,  
Tingvoll og Nesset

Formalisert samarbeid mellom tre interkommunale PP- tjenester i 
Romsdals regionen. Utveksling av kompetanse og kompetanseutvikling.
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Interkommunale samarbeid

Nr Navn Deltakere Innhold

33 PPT for Sunndal, Ting-
voll og Nesset Sunndal, Tingvoll og Nesset Spesialpedagogiske tjenester iht opplæringsloven og lov om private 

skoler.

34 Biblioteksamarbeid 
Sunndal-Nesset Sunndal og Nesset Nesset kjøper biblioteksjef i 30% stilling fra Sunndal. Dette for å oppfylle 

lovpålagt krav om bibliotekfaglig ledelse av folkebibliotek.

35 Aursjøvegen AS Sunndal og Nesset Eiendomsforvaltning.

36 Kulturskolen i Gjemnes 
og Nesset Gjemnes og Nesset Felles kulturskole med adm lokalisert til Gjemnes kommune.  

Yter desentralisert tilbud i begge kommuner.

37 Interkommunalt tilsyn 
byggesak Molde

Molde, Midsund, Vestnes, Rauma,  
Nesset og Sandøy

Samarbeid om tilsyn etter Plan- og bygningsloven. Tilsyns- og  
oppfølgingsarbeidet ledes av juridisk rådgiver i Molde kommune. 

38 Veterinærvakt  
Nesset-Molde Nesset og Molde Felles veterinærvaktdistrikt. Molde administrerer.

39 Interkommunal plan for 
sjøområdene i Romsdal

Rauma, Vestnes, Midsund,  
Molde og Nesset

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en interkommunal plan 
for sjøområdene i kommunene for perioden 2015-2022. Planen skal 
skape grunnlag for mer helhetlig forvaltning av sjøområdene i regionen. 
Arbeidet skal resultere i et felles plankart med bestemmelser, samt plan-
beskrivelse knyttet til arealbruken i sjøområdene.

40 GassROR IKS
Rauma, Vestnes, Molde, Midsund, 
Aukra, Færna, Eide, Nesset  
og M&R fylkeskommune

Selskapet er et fond som skal finansiere næringsutvikling i regionen ba-
sert på at 10 % av eiendomsskatten som kommunene får fra Nyhamna-
anlegget på Aukra skal gå til selskapet. Nesset, Vestnes og Rauma ble 
medlem av selskapet 1.1.2015.

41 Romsdal kemnerkontor Molde, Vestnes, Aukra, Midsund og 
Nesset

Kemneren i Molde ivaretar Nesset kommune sin funksjon som skatte-
oppkrever.

42 Romsdalsmuseet Molde, Rauma, Fræna, Sandøy, 
 Midsund, Aukra, Vestnes og Nesset

Nesset prestegard, museumsavdeling. Samarbeidsavtale inkluderer 
medfinansiering av formidler og driftsansvarlig.

43 KAD/Øyeblikkelig hjelp Molde, Eide, Aukra og Nesset Kommunale akutte døgnplasser (KAD). Akutt helsetilbud på døgnbasis - 
Kirkebakken, Molde.

44 ACT-team (psykiatri) Romsdalskommunene og  
Helse Nordmøre og Romsdal

45 Bokollektiv Nesset, Midsund og Gjemnes Bokollektiv for tre beboere i Løkenveien, Molde (avvikles 15.6.2017).

46 Bjørnsonfestivalen Molde og Nesset Litteraturfestival. Ca 10 arrangement i Nesset.
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1. Innledning

Denne avtalen gjelder for kommunene Midsund, Nesset og Molde. Forhandlings
utvalgene er enig om å lage en ny kommune sammen. Avtalen ble fremforhandlet i 
møter 9. og 12. mai 2016 (Midsund og Molde) og 16. mai og 19. mai 2016 (Nesset og 
Molde).

Midsund kommune har vært representert med følgende representanter: 
Ordfører Odd Helge Gangstad, varaordfører Frits Inge Godø, opposisjonsleder Inger 
Lise Trønningsdal, Lars Hagset (Ap), Rolf Kristiansen (FrP), Arnstein Midsund (KrF) 
og rådmann Ketil Ugelvik 9. mai. Samme deltakelse 12. mai, med unntak av Olav 
Sjøvik (KrF) som deltok i stedet for Arnstein Midsund (KrF).

Molde kommune har i begge møtene vært representert med forhandlíngsutvalget 
med følgende representanter: 
Ordfører Torgeir Dahl, varaordfører Sidsel Rykhus, opposisjonsleder Margaret Hoff 
Berg og rådmann Arne Sverre Dahl.

Nesset kommune har vært representert med forhandlíngsutvalget med følgende 
representanter: 
Ordfører RolfJonas Hurlen, varaordfører Edmund Morewood (16. mai), Toril Melheím 
Strand (19. mai), opposisjonsleder Anders Torvik og rådmann Liv Husby.

Representanter for de ansatte gjennom deres organisasjoner har vært med som obser
vatører pâ forhandlingsmøtet 12. mai.

I etableringen av ny kommune forventes det at inngått intensjonsavtale tillegges av
gjørende vekt i prosessen, og at samarbeidet skal preges av likeverdighet og raushet i 
arbeidet med å bygge en ny kommune.

2. Geografi og befolkning

Den nye kommunen vil ha et totalt landareal på 1503,38 km2 (Kartverket, 2015).
31. desember 2015 er samlet befolkning i de 3 kommunene 31 435. Middels prognose 
fra SSB estimerer at i 2040 vil en samlet befolkning i den nye kommunen være 37 472.
Befolkningen fordelt på 6 ulike aldersgrupper, tall fra 2015 og fremskrevet til 2020 og 
2040.

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

05 år 615 år 1619 år 2066 år 6779 år 80 år og over
2015 2 143 3 663 1 706 19 019 3 297 1 607
2020 2 262 3 817 1 553 19 485 4 006 1 628
2040 2 307 4 356 1 819 20 718 5 013 3 259

Tabell 1 - Befolkning fordelt på aldersgrupper (kilde: Kommunal- og moderniserings departementet, 
www.nykommune.no)
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3. Kommunenavn, kommunevåpen og kommunesenter

Kommunenavn: Molde
Kommunevåpen: Det lyses ut en konkurranse om nytt kommunevåpen  
i regi av Fellesnemnda.
Kommunesenter: Molde

4. Mål for den nye kommunen

Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
• En kommune med nasjonal innflytelse som er klar for flere utviklingsoppgaver.

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

• En ny kommune vil ha ambisjon om å være i det nasjonale toppsjiktet innen 
næringsutvikling, og arbeide for samferdsels og kollektivløsninger som binder 
kommunen og regionen sammen.

Styrket lokaldemokrati
• Et lokaldemokrati som ivaretar alle deler av kommunen i god dialog  

med innbyggerne.

Bærekraftig og robust kommune
• En kompetent kommune med sterke fagmiljøer som ivaretar innbyggernes  

rettsikkerhet.

• En kommune med en størrelse som gjør den i stand til å løse alle dagens  
kommunale oppgaver på egenhånd og ta på seg nye oppgaver.

Gode og likeverdige tjenester
• En kommune med en bærekraftig økonomi som sikrer utvikling og likeverdige 

tjenester som er bedre enn i dag.

• Et desentralisert tilbud der folk bor innenfor basistjenestene oppvekst, helse, pleie 
og omsorg og innenfor tekniske tjenester.

• En innovativ og fremtidsrettet kommune som ønsker fornyelse og tar i bruk ny 
teknologi for å sikre bedre, mer miljøvennlige og mer effektive tjenester.

VEDLEGG // INTENSJONSAVTALE MELLOM KOMMUNENE MIDSUND, MOLDE OG NESSET
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5. Samfunnsutvikling

Det er viktig og nødvendig, for både framtidig bosetting, næringsutvikling og 
videreutvikling av tjenestetilbudet, at det er god digital infrastruktur i hele den nye 
kommunen. Den nye kommunen vil prioritere å arbeide for framtidsretta løsninger 
for digital kommunikasjon.

5.1. Samferdsel

Prioriterte samferdselsprosjekt i den nye kommunen:

• Realisering av Møreaksen for å binde den nye kommunen sammen.

• Bedre kollektivtilbud fra alle deler av den nye kommunen inn til kommunesentret.

• Gang og sykkelvegutbygging i Midsund

• Fiber og bredbåndsdekning i hele kommunen

• Utbygging av gang og sykkelveger langs E 39 og Fv 62, og spesielt strekningene 
Hargaut  Rød og Brekken  Toven

• Vedlikehold av veinettet

Andre viktige samferdselsprosjekter er blant annet:

• E39 JulbøenMolde og E39 LønsetHjelset

• Bypakke Molde

• Fv 62 Tjellekleiva

• Fv 62 Meisalstranda

• Fv 660 Vistdalsheia

5.2. Beredskapsferge

Det skal jobbes for âfå på plass og om nødvendig delfinansiere beredskapsferge Mor
dalsvågen  Solholmen.

5.3. Næringsutvikling

Kommunen må samarbeide med og aktivt legge til rette for næringslivet og nærings
utvikling i hele den nye kommunen.

Viktige oppgaver i kommunen er:

• Ha/drive en aktiv plan og reguleringspolitikk for land og sjøareal

• Utnytte potensialet for marine og maritime næringer

• Etablere tilgjengelige næringstomter flere steder i kommunen

• Stimulere til samarbeid mellom kommunen, næringslivet og kompetansemíljøene

• I samarbeid med Høgskolen i Molde, Kunnskapsparken og andre kompetansemil
jøer videreutvikle og styrke utdanningstilbudene i regionen
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• Bidra til markedsføring av kommunen av ulike aktivitets og opplevelsestilbud 
som nasjonalt og internasjonalt reisemål

• Sørge for at nytt sykehus på Hjelset utløser vekst i hele kommunen

• Legge til rette for videreutvikling av Iandbruk og den samla matproduksjonen
Landbruksnæringen er viktig for bosetting og næringsliv i den nye kommunen

• Bidra til âopprettholde statusen som ledende industrikommune

5.4. Bosetningsmønster

Det skal legges til rette for vekst og utvikling i hele kommunen.
Når en ny kommune skal bygges vil folks identitet og følelse av âhøre hjemme et sted 
være viktig for bosettingen. Identiteten vil kanskje være sterkere til lokalsamfunnet 
og bostedet enn til den nye kommunen. For å bygge en felles identitet og stolthet til 
bygdene, byen og den nye kommunen vil det være viktig å legge til rette for en sam
funnsutvikling som bidrar til å skape attraktive bo, arbeids og fritidsområder i alle 
deler av kommunen.

Viktige oppgaver vil være:
• Ha en aktiv boligplan for økt tilflytting og bosetting i hele kommunen

• Legge til rette for utvikling av boligområder som styrker grunnlaget for allerede
gjennomførte investeringer i infrastruktur og etablert basistjenestestruktur

• Legge til rette for spredt boligbygging i henhold til kommuneplan

• Legge til rette for bygging av fritidsboliger i attraktive områder for friluftsliv og 
ulike naturbaserte aktiviteter fra sjø til fjell

• Bidra aktivt til å videreutvikle og styrke ulike arrangement og festivaler i kommu
nen

• Støtte opp om ulike bygdemobiliseringsprosjekt

6. Prinsipper for organisering av den nye kommunen

6.1. Politisk organisering

For at innbyggerne skal ha trygghet for å kunne påvirke politikken i den nye kom
munen, må politisk organisering gjøre politikere tilgjengelig for innbyggerne. Det 
forutsettes et kommunestyre med 2 representant pr. 1000 innbygger, begrenset oppad 
til 59 representanter.

Kommunen styres etter formannskapsmodellen med kommunestyre, formannskap 
og ulike utvalg. Følgende hovedutvalgsstruktur spilles inn til Fellesnemnda: 3 hoved
utvalg; Oppvekst og Kultur, Teknisk og Plan, herunder næring og miljø og Helse og 
Omsorg.

Fellesnemnda utreder ordninger med utvidet frikjøp av politisk ledelse, ordfører, va
raordfører og utvalgsledelse, og ordninger der disse har faste kontordager i de gamle 
kommunehusene.

Det skal prøves ut en ordning med oppnevning av kommunedelsutvalgi Nesset ved 
etablering av den nye kommunen. Ordningen skal evalueres etter den første kommu
nestyreperioden.
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Kommunedelsutvalgene skal være høringsinstans for kommunestyret, og ha beslut
ningsmyndighet innenfor definerte økonomiske rammer.

Kommunedelsutvalgene er hjemlet i kommuneloven, og Fellesnemnda tar stilling til 
oppgaver og organisering. Aktuelle områder kan være:

• Lokal stedsutvikling

• Styre for bruken av Iokale næringsfond, herunder Kraftfondet i Nesset

• Styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt

• Lokale kultur og idrettstilbud

6.2. lnnbyggerinvolvering

Den nye kommunen skal legge til rette for involvering av innbyggere gjennom brede
høringsprosesser og brukerundersøkelser og benytte rådene i ulike prosesser, eks 
ungdomsråd og eldreråd. Møteplasser må utvikles for å nå flest mulig av innbyg
gerne. Den nye kommunen vil også legge til rette for innovasjon for involvering av 
innbyggerne.

6.3. Administrativorganisering

Det bør være samsvar mellom overordnet politisk og administrativ organisering. 
Den overordnede ledelsen i kommunen skal være i kommunesenteret Molde. Råd
mann og kommunalsjefer skal sitte samlokalisert sammen med politisk ledelse. Di
gitalisering åpner for mer effektive og mer desentraliserte administrative funksjoner. 
Det må påregnes en reduksjon i antall administrativt ansatte i kommunen, avhengig 
av utviklingen i de kommunale oppgavene.

Det skal legges til rette for at administrative arbeidsplasser skal kunne legges til 
Midsund der Midsund har spesiell kompetanse. Det skal bygges opp et fagmiljø 
innen maritim og marin sektor. 

Innbyggerne skal i hovedsak få dekket sine behov for tjenester der de bor, og i 
kommunehuset i Eidsvåg skal det være publikumsretta tjenester og desentraliserte 
rådhusfunksjoner. Fellesnemnda skal plassere fagmiljøene der det er kvalitetsmessig 
og økonomisk hensiktsmessig.

Fagmiljø og funksjoner som ikke er stedbundne kan lokaliseres til kommunehuset i 
Eidsvåg. Antallet arbeidsplasseri kommunehuset i Eidsvåg videreføres på nivå med i 
dag, og følgende prinsipper legges til grunn:

• Utnyttelse av eksisterende kommunehus

• Tilstrebe balansert fordeling i utviklingen av arbeidsplasser i kommunehusene

• Søke å samle tjenester og fagmiljø som gir synergieffekter

• Ta hensyn til kompetansebehov og rekruttering

Endelig avklaring av den administrative organiseringen gjøres etter at Fellesnemnda 
har tilsatt prosjektleder/fremtidig rådmann i den nye kommunen. Den administrati
ve omorganiseringen skal gjennomføres ved en god prosess i nært samarbeid med de 
ansatte og deres organisasjoner og i samsvar med lov og avtaleverk.
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6.4. 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.

Strukturen i forhold til basistjenestene videreføres i samsvar med til enhver tid gjel
dende planer og vedtak. Basistjenestene skal være nært der folk bor og omfatter:

• Barnehager

• Skoler/ Voksenopplæringstjenester/ SFO

• Hjemmetjeneste

• Omsorgsboliger

• Dag og aktivitetstilbud

• Institusjonstjenester

• Legetjenester

• Helsestasjon

• Kulturtjenester og kulturskoletjenester

• Frivillighetstjenester

• Bibliotek

• Tekniske driftstjenester inkl. beredskap

Mangfoldet i kulturtilbudet må opprettholdes og støttes og kulturskoletilbudet vide
reutvikles.

Skolestrukturen i Nesset skal bestå, og ved eventuell regulering av skolekretsene, 
skal elevgrunnlaget til de offentlige skolene i Nesset styrkes.

Det er en målsetting at ambulansetjenesten opprettholdes minst på dagens nivå. Det 
skal jobbes for tannhelsetjenestetilbud i Eidsvåg.

Det gjøres en transportmessig, økonomisk og kvalitetsmessig gjennomgang for å 
vurdere en event. ny lokalisering av felles legevakt og kommunale akutte døgnplas
ser (KADplasser) basert på befolkningen i den nye kommunen.

Dagens legevaktsordning i Nesset videreføres, men utvides til å gjelde til kl 21 på 
fredager. 

6.5. Frivillighet

Kommunen skal ha en aktiv og offensiv frivillighetspolítikk. Det må tilrettelegges for 
at frivilligheten og dugnaden stimuleres og opprettholdes. Idrettsråd og kulturråd er 
viktige arenaer for samarbeid med frivilligheten.
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7. 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 avvikles.

8. Kommuneøkonomi

Fellesnemnda skal lage økonomiplan for den nye kommunen. Kommunen skal ha en 
sunn økonomi.

Økonomiske målsettinger for kommunen skal være:

• Kommunene skal minimum være i økonomisk balanse når ny kommune dannes

• Kommunen skal som minimum ha et netto driftsresultat på 2 prosent. Et langsiktig 
mål er netto driftsresultat på 3 prosent

• Egenkapitalandelen bør avspeile risikoen i investeringsprosjektet, men på lengre 
sikt bør utgangspunktet være en egenfinansieringsgrad på 30 prosent.

• Et langsiktig mål er disposisjonsfond som utgjør minimum 5 % av brutto driftsinn
tekter

• Et langsiktig mål er at netto lânegjeld ikke overstiger 100 % av brutto driftsinntek
ter. Målsettingen bør avstemmes i forhold til vedlikeholdsetterslepet i den enkelte 
kommune.

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

8.1. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt i kommunene i 2016:

Ordningen med eiendomsskatt må gås gjennom for hele den nye kommunen, her
under takseringsgrunnlaget. Satsene for eiendomsskatt skal harmoniseres frem mot 
etableringen av den nye kommunen, og målsettingen er en harmonisering til dagens 
satser i Molde både på bolig/fritidseiendom og verker og bruk.

Midsund kommune har ikke eiendomsskatt. Boliger/frítldseiendommer på øyer uten
fastlandsforbindelse skal ikke ha eiendomsskatt. Det skal jobbes for å få til en 
unntaksbestemmelse for eiendomsskatt på næringseiendommer, verker og bruk på 
nåværende Midsund.

Kommune

Skattesats 
bolig/ fritids-

eiendom i ‰

Skattesats
verker/

bruk i ‰
Inntekt eiendomsskatt (i 1000 kr). 

Tall fra budsjett for 2016

Bolig/ 
fritidseiendom

Verker og bruk 
og nærings-

eiendom
Verker 

og bruk

Boliger og 
nærings-
eiendom

Molde 3,60 3,60 0 0 4 100 88 500
Nesset 3,50 7,00 6 868 14 760 0 0
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8.2. Særskilte ordninger

Det er gjort følgende avtaler om særskilte ordning:

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

• Fond som ikke har særskilte bindinger tilfaller felleskapet. Disposisjonsfond fra de 
enkelte kommunene går inn ifelleskapet.

• Konsekvensen av endringer i soneinndelingen for differensiert arbeidsgiveravgift 
for næringslivet må avklares av sentrale myndigheter.

• Fellesnemnda må avklare om kommunen skal ha egen pensjonskasse eller være en 
del av KLP. Dette må skje i samarbeid med et partssammensatt utvalg.

8.2.1. Kraft

Kraftinntektene skal disponeres slik:

• Kraftinntekter som er konsesjonsregulerte i Nesset kommune til bestemte formål 
skal brukes i dagens kommune i samsvar med gjeldende vedtekter. Dette gjelder 
Kraftfondet, Mardølafondet, Miljøfondet og Utviklingsfondet.

• Årlige inntekter til Kraftfondet på ca. 8 mill kroner skal brukes til finansiering av 
nye tiltak som skal fremme næringslivet og trygge bosettingen i Nesset

• Kraftinntekter for øvrig og Nesset sin konsesjonskraft på 85,719 gWh går inn i den 
nye kommunen.

8.2.2. Eierskap

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

Nesset Kraft AS:
Stortingets endringer av energiloven den 17. mars 2016 innebærer at det innen 1. 
januar 2021 skal innføres selskapsmessig og funksjonelt skille i alle everk med nett 
og konkurranseutsatt virksomhet. I arbeidet med den selskapsmessige organiserin
gen av Nesset Kraft er det et mål âutvikle og utvide Nesset Kraft AS sin virksomhet i 
Eidsvåg, enten alene eller sammen med andre.

8.2.3. Fond

Fond som ikke har særskilte bindinger tilfaller felleskapet. Disposisjonsfond fra de 
enkelte kommunene går inn ifelleskapet.

8.2.4. Utmark

Nesset fjellstyre videreføres som i dag.
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8.2.5. Differensiert arbeidsgiveravgift

Konsekvensen av endringer i soneinndelingen for differensiert arbeidsgiveravgift for 
næringslivet må avklares av sentrale myndigheter.

Dagens retningslinjer for differensiert arbeidsgiveravgift gjelder fra 1. januar 2014 og 
til 31. desember 2020. Ved neste revisjon vil den nye kommunen arbeide for at de om
rådene som i dag har nedsatt arbeidsgiveravgift skal beholde den i den nye kommu
nen. En fortsatt nedsatt arbeidsgiveravgift vil gjøre Nesset mer konkurransedyktige 
med hensyn til næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser í den nye kommunen.

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.

8.3. Økonomisk støtte - kommunereformen

Tabellen nedenfor viser den økonomiske støtten kommunene som inngår i den nye 
kommunen vil motta. Reformstøtten på 25 millioner kroner vil bli utbetalt 1. jan. 
2020, engangsstøtten på 35 millioner kroner vil bli utbetalt innen 1. jan. 2018.

Engangsstøtten disponeres av Fellesnemnda for å utvikle den nye kommunen, inkl. 
nødvendige investeringer i digital infrastruktur.

Reformstøtten skal i sin helhet benyttes til investeringer i tidligere Midsund kommu
ne og forvaltes av nåværende kommunestyre i Midsund.

8.4. Investeringer i Midsund kommune

Det skal investeres for 100 millioner kr i Midsund kommune fra 2017 til 2024 ved 
etablering av ny kommune. Følgende områder prioriteres for investeringer:

• Nytt kommunehus for service og administrative funksjoner i Midsund sentrum i 
samarbeid med private aktører

• Ny skole i Midsund. Raknes skole legges ned. Estimerte kostnad 5060 mill. kr.

• Innendørs fotballhall i samarbeid med idrettslaget og næringslivet. Estimert kost
nad 1015 mill. kr.

lnnbyggertall
(31.12.2015)

Engangsstøtte
(1000 kr.)

Reformstøtte
(1000 kr.)

Totalt
(1000 kr.)

31 435 35 000 25 000 60 000

Tabell X — Økonomisk støtte knyttet til kommunereformen (Telemarksforskning, 2015)
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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 kom
munestyrer og det blir påfølgende vedtak i Stortinget, skal det nedsettes en felles
nemnd. Fellesnemnda sammensettes med 5 representanter fra hver kommune, totalt 
15 representanter. Fellesnemnda blir valgt av og blant medlemmene i kommunesty
ret. Leder /nestleder velges av Fellesnemnda jfr lnndelingsloven § 26 1. ledd. Molde 
kommune skal ha lederen i Fellesnemnda, og nestlederen skal komme fra en av de
andre kommunene.

Fellesnemnda får oppgaver i henhold til § 26 i lnndelingsloven, og får i tillegg det for
melle ansvaret med â beskrive og forberede den nye kommunen i henhold til førin
gene gitt i denne intensjonsavtalen. Fellesnemnda disponerer blant annet engangs
støtten fra staten i forbindelse med kommunereformen, og skal ansette prosjektleder/
rådmann for den nye kommunen.

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

11. Øvrige forhold

Molde kommune forbeholder seg retten til å samtale med Gjemnes kommune. Der
som det blir aktuelt med flere parter, skal det nedsettes et forhandlingsutvalg med 
lik representasjon fra hver av kommunene. Den endelige avtalen skal bygge på de 
premissene som ligger i denne intensjonsavtale.
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Kommunstyresaker 2016

Dato
Utvalgs
saksnr. Tittel Arkiv saksnr.

21.01.16 PS 1/16 Godkjenning av protokoll

21.01.16 PS 2/16 Spørsmål til ordføreren

21.01.16 PS 3/16 Referatsaker

21.01.16 RS 1/16 Særutskrift Tøndergård skole - valg av representanter til styret og representantskapet 2015-2019 2015/1382

21.01.16 PS 4/16 Søknad om ettergivelse av lån ***** ***** - ***** ***** ***** (unntatt offentlighet) 2016/13

21.01.16 PS 5/16 Tilbud om innløsing av eiendom GID 1543/30/4. 2014/32

21.01.16 PS 6/16 Rullering av handlingsplan for anlegg, hus og område for fysisk aktivitet og kultur 2016-2017 2012/95

21.01.16 PS 7/16 Kommunereform - innbyggerhøring 2014/579

21.01.16 PS 8/16 Kommunereformen - Tingvoll, Sunndal og Nesset 2014/579

21.01.16 PS 9/16 Særutskrift Tøndergård skole - valg av representanter til styret og representantskapet 2015-2019 2015/1382

21.01.16 PS 10/16 Interpellasjon - Legevaktordningen i Nesset

18.02.16 PS 11/16 Godkjenning av protokoll

18.02.16 PS 12/16 Spørsmål til ordføreren

18.02.16 PS 13/16 Referatsaker

18.02.16 RS 2/16 Særutskrift - Oppstart av arbeidet med gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen. 2015/1077

18.02.16 RS 3/16 Kommunal beredskapsplikt - plan for oppfølging av avvik 2015/296

18.02.16 RS 4/16 Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt 2015/296

18.02.16 RS 5/16 Oppnevning av medlemmer til Dovre nasjonalparkstyre for perioden 2016 - 2019 2011/258

18.02.16 RS 6/16 Informasjon til Aksjonærer i Samspleis AS - referat fra eiermøte 02.11.2015 og 
informasjon om ansettelse av daglig ledelse 2008/1480

18.02.16 RS 7/16 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 09.12.2015 2015/1728

18.02.16 PS 14/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold kommunale bygg. 2013/749

18.02.16 PS 15/16 Forvaltningsrevisjonsrapporten "Samhandlingsreformen i Nesset kommune" 2015/688

18.02.16 PS 16/16 Legevaktordningen -  opphør av legevakt på kveld I Nesset 2008/32

18.02.16 PS 17/16 Eiendomsskatt 2016 - fritak etter eiendomsskattelova § 7 a og b 2015/1551

18.02.16 PS 18/16 Anmodning om økonomisk støtte - anke fra Statnett over dom om eiendomsskatt på nettanlegg 2015/340

18.02.16 PS 19/16 Eira Gjestegård - inngåelse av ny avtale om opsjon på kjøp. 2014/133

18.02.16 PS 20/16 Tilbud om innløsing av eiendom GID 030/017 2016/5

18.02.16 PS 21/16 Erstatningskrav fra Hallutvikling AS 2011/1364

18.02.16 PS 22/16 Endring av vedtektene for Romsdal Regionråd (ROR). 2012/251

18.02.16 PS 23/16 Beskrivelse av ny kommune - Romsdalshalvøya 2014/579

18.02.16 PS 24/16 Drøftingssak: Utkast til intensjonsavtaler Sunndal-Nesset og Romsdalshalvøya 2015/1373

18.02.16 PS 25/16 Interpellasjon - Nytt alternativ i rådgivende folkeavstemning - Nesset som egen kommune 2016/202

17.03.16 PS 26/16 Godkjenning av protokoll

17.03.16 PS 27/16 Spørsmål til ordføreren

17.03.16 PS 28/16 Referatsaker

17.03.16 RS 8/16 Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Nesset 29.02.2016 2015/1728

17.03.16 PS 29/16 Kontrollutvalget for Nesset kommune - årsmelding 2015 2016/300

17.03.16 PS 30/16 Kommunereform - godkjenning av intensjonsavtaler 2014/579

17.03.16 PS 31/16 Salg av kommunal eiendom, Eikesdal skole til Eikesdal bygdalag 2016/125

17.03.16 PS 32/16 Finansiering av prosjekt 600310 - Brann - og redningstjeneste i Vistdal og Eikesdal 2016/335

KOMMUNESTYRESAKER 2016
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Kommunstyresaker 2016

Dato
Utvalgs
saksnr. Tittel Arkiv saksnr.

17.03.16 PS 33/16 Finansiering av prosjekt 600288 - Alstadplassen 2015/1731

17.03.16 PS 34/16 Finansiering av prosjekt 600257 - Strandpromenaden i Eidsvåg sentrum 2011/158

17.03.16 PS 35/16 Bygging av flerbrukshall i Nesset - behov for tilleggsbevilgning 2016/49

25.05.16 PS 36/16 Godkjenning av protokoll

25.05.16 PS 37/16 Spørsmål til ordføreren

25.05.16 PS 38/16 Referatsaker

25.05.16 RS 9/16 Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Nesset 28.04.16 2015/1728

25.05.16 RS 10/16 Protokoll fra generalforsamling i Samspleis AS 20.04.2016 2008/1480

25.05.16 RS 11/16 Protokoll - representantskapsmøte 14.04.2016, budsjett og økonomiplan 
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS 2008/1111

25.05.16 RS 12/16 Møteprotokoll fra konstituerende representantskapsmøte i Møre og Romsdal Revisjon IKS 2015/412

25.05.16 RS 13/16 IKT Orkidé sin Årsberetning 2015 med regnskap 2008/168

25.05.16 RS 14/16 Årsmelding, rekneskap og revisjonsrapport 2015 - Nesset Fjellstyre 2008/1026

25.05.16 RS 15/16 Årsmelding 2015 - Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal 2011/322

25.05.16 RS 16/16 Regler for representasjon av begge kjønn i styret i kommunalt kontrollerte aksjeselskaper 2016/532

25.05.16 RS 17/16 Vedtak om nye 110-regioner og samlokalisering av nødmeldingstjenesten 2015/1499

25.05.16 RS 18/16 Informasjon om vedtatt investeringsprogram for fylkesvegar 2017-2023 2015/1283

25.05.16 RS 19/16 Nasjonal transportplan 2018-2029 - uttale fra Nesset kommune 2016/401

25.05.16 PS 39/16 Sluttbehandling - Gang- og sykkelvei til Jevika på Rød 2013/708

25.05.16 PS 40/16 Finansiering - Gangveiforbindelse Nedre Liedgardsvei 2015/1647

25.05.16 PS 41/16 Årsmelding og regnskap 2015 - Mardølafondet 2016/262

25.05.16 PS 42/16 Årsmelding 2015 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 2010/387

25.05.16 PS 43/16 Årsrapport 2015 Nesset kommune, inkl. årsberetning og årsregnskap 2015/874

25.05.16 PS 44/16 Justering av eierandel - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA) 2008/1111

25.05.16 PS 45/16 Søknad om  skjenkebevilling - Eikesdal Nye Dampskipselskap AS, Mardøla  og Vertshuset Eikesdal 2016/566

25.05.16 PS 46/16 Nesset Fjellstyre - Søknad nr III - Godkjenning av hjort og elgvald 2011/1583

25.05.16 PS 47/16 Søknad om støtte til dekning av kostnad til forsterking av strømtilførsel til Nesset prestegard. 2008/414

25.05.16 PS 48/16 Søknad om støtte til utgjeving av "Historiebok for gruvebygda Raudsand" 2016/479

25.05.16 PS 49/16 Valg av faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 01.05.2016 - 31.12.2020 2016/39

25.05.16 PS 50/16 Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 2016/39

25.05.16 PS 51/16 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 2016/39

23.06.16 PS 52/16 Godkjenning av protokoll

23.06.16 PS 53/16 Spørsmål til ordføreren

23.06.16 PS 54/16 Referatsaker

23.06.16 RS 20/16 Kopi av brev til Real Alloy - Vedtak om stans av driften ved Real Alloy Norway Raudsand 2015/319

23.06.16 PS 55/16 Tertialrapport per 30.04.2016 2016/429

23.06.16 PS 56/16 Budsjettkorrigeringer - juni 2016 2015/1077

23.06.16 PS 57/16 Gjennomgang av kommuneorganisasjonen - forslag tiltak 2015/1077

23.06.16 PS 58/16 Holtan, rehabilitering av bad og ventilasjon 2015/1134

23.06.16 PS 59/16 Utelager med vognskur i Eresfjord barnehage 2015/1088

23.06.16 PS 60/16 Etablering av nytt gjerde ved Vistdal barnehage 2015/1093

23.06.16 PS 61/16 Prosjektnr 600327 - Eresfjord skole, behov for økt bevilgning 2016/345

23.06.16 PS 62/16 Finansiering av prosjekt 600317-Rehabilitering og oppgradering av bruer og veger 2015/1258

23.06.16 PS 63/16 Adkomstveg til Solbjøra vannbehandlingsanlegg 2015/225
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Kommunstyresaker 2016

Dato
Utvalgs
saksnr. Tittel Arkiv saksnr.

23.06.16 PS 64/16 Finansiering og bygging av gangveiforbindelse mellom Solbjørbakken og Eidsvåg barneskole 2015/1647

23.06.16 PS 65/16 Planprogram - Reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand 2016/109

23.06.16 PS 66/16 Rammeplan for kulturskolen - kulturskolens samfunnsoppdrag og kommunen som skoleeigar 2016/476

23.06.16 PS 67/16 Klage på eiendomsskatt 2015 - Kavli Moen Stiftelse 2015/649

23.06.16 PS 68/16 Klage på avslag om fritak for eiendomsskatt - GID 037/004 2015/646

23.06.16 PS 69/16 Klage på avslag om fritak for eiendomsskatt - GID 019/008 og 019/010 2015/349

23.06.16 PS 70/16 Søknad om fritak for eiendomsskatt - GID 051/003 og 049/005 2015/1577

23.06.16 PS 71/16 Eiendomsskatt for Vistdal Stiftelse - anmodning om endring av kommunestyrets vedtak 2015/382

23.06.16 PS 72/16 Valg av jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 2016/39

23.06.16 PS 73/16 Valg av meddommere til Romsdal tingrett perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 2016/39

23.06.16 PS 74/16 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 2016/39

23.06.16 PS 75/16 Kommunereform - endelig vedtak om ny kommunestruktur i Nesset kommune. 2014/579

23.06.16 PS 76/16 Ansettelse rådmann (ettersendt 17.06.2016) 2016/500

23.06.16 PS 77/16 Konstituering av rådmann (ettersendt 17.06.2016) 2016/500

22.09.16 PS 78/16 Godkjenning av protokoll

22.09.16 PS 79/16 Spørsmål til ordføreren

22.09.16 PS 80/16 Referatsaker

22.09.16 RS 21/16 Sykefraværet pr. 2. kvartal 2016 2016/529

22.09.16 RS 22/16 Endringer i inndelingslova og kommuneloven - brev til kommuner og fylkeskommuner om ikrafttredelse 2015/941

22.09.16 RS 23/16 Årsmelding og regnskap 2015 - Romsdalsmuseet 2009/1278

22.09.16 RS 24/16 Kopi av brev til Nesset Kraft AS - Overføring av anleggskonsesjon for 22 kV kraftledning 
Finnset - Mardal i Eikesdalen fra Statnett SF til Nesset Kraft AS 2016/253

22.09.16 PS 81/16 Nesset Kraft AS - Oppfølging av selskapskontroll 2016/877

22.09.16 PS 82/16 Status - Reguleringsplan Haramsmarka 2011/541

22.09.16 PS 83/16 Sluttbehandling - Reguleringsplan for naustområde, Langfjorden III 2016/236

22.09.16 PS 84/16 Kulturminneplan - revidert planprogram 2013/161

22.09.16 PS 85/16 Prosjekt 600327 - Eresfjord skole, behov for økt bevilgning grunnet asbest 2016/345

22.09.16 PS 86/16 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 2011/369

22.09.16 PS 87/16 Omsorgsboliger - helsesenter - lokaler for hjemmetjenesten - videre arbeid 2010/527

22.09.16 PS 88/16 Rusmiddelpolitisk handlingsplan  2016 - 2020 2016/956

22.09.16 PS 89/16 Søknad om salgsbevilling for alkohol med inntil 4,7 prosent i perioden 2016-2020 -  Coop Orkla Møre - Eresfjord 2016/962

22.09.16 PS 90/16 Søknad om forlenging av skjenkebevilling - Coop Eresfjord kafé 2016/962

22.09.16 PS 91/16 Søknad om forlenging av salgsbevillinger og skjenkebevillinger i perioden 2016-2020 2016/962

22.09.16 PS 92/16 Søknad om permisjon fra kontrollutvalget for perioden 01.08.16 - 31.07.2017 - Marte Meisingset Evensen 2015/1729

22.09.16 PS 93/16 Valg av politisk representant til vassregionutvalget i Møre og Romsdal 2015/1382

22.09.16 PS 94/16 Ny utlysning av stillingen som rådmann 2016/500

22.09.16 PS 95/16 Interpellasjon – Aura næringshage – fremtidig drift 2011/638

20.10.16 PS 96/16 Godkjenning av protokoll

20.10.16 PS 97/16 Spørsmål til ordføreren

20.10.16 PS 98/16 Referatsaker

20.10.16 RS 25/16 Oppmoding om busetting 2017 - reduksjon av vedtak 2013/69

20.10.16 RS 26/16 Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Nesset 04.10.2016 2015/1728

20.10.16 PS 99/16 Revidering av lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing 2016/378

20.10.16 PS 100/16 Eidsvåg kunstgressbane, vedlikehold og utstyr 2016/1033
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20.10.16 PS 101/16 Utbedring av kommunal veg ved Hammervollhagen 26 2015/1727

20.10.16 PS 102/16 Trafikksikringstiltak Furulundvegen på Raudsand 2016/1031

20.10.16 PS 103/16 Utbytting av traktor på teknisk driftsavdeling 2016/582

20.10.16 PS 104/16 Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Kystlab-PreBio AS 2008/519

20.10.16 PS 105/16 Studiesenteret Nesset - Søknad om driftstilskudd for 2. halvår 2016 - Nesset Næringsforum AS 2009/425

20.10.16 PS 106/16 Tilskudd -  prosjekt "Overvåking av Snøhettaområdet 2014-2017: villrein, ferdsel og forvaltning" 2014/1186

20.10.16 PS 107/16 Økonomi- og finansrapportering per 31.08.2016 (2. tertial) 2016/429

20.10.16 PS 108/16 Budsjettkorrigeringer - 2. halvår 2016 2015/1077

20.10.16 PS 109/16 Kommunereformen - organisering av interimperioden 2015/1373

20.10.16 PS 110/16 Nesset Kraft AS - Oppfølging av selskapskontroll 2016/877

20.10.16 PS 111/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 2015/1729

20.10.16 PS 112/16 Nesset kommune - plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 2029 2016/501

20.10.16 PS 113/16 Forslag til budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn 2016/458

20.10.16 PS 114/16 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt (saken ble trukket) 2011/541

15.12.16 PS 115/16 Godkjenning av protokoll

15.12.16 PS 116/16 Spørsmål til ordføreren

15.12.16 PS 117/16 Referatsaker

15.12.16 RS 27/16 Nesset kommune - uttale om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt 2016/1134

15.12.16 RS 28/16 Regionreformen – innspill til fylkestinget fra Nesset formannskap 2016/752

15.12.16 RS 29/16 Nytt blikk på Mardalsfossen - brev til Olje- og energiminister Tord Lien 2016/1223

15.12.16 PS 118/16 Søknad om utvidet salgsbevilling - Coop Eresfjord 2016/962

15.12.16 PS 119/16 Oppsummering - Etablering av snøscooterløyper i Nesset 2013/1140

15.12.16 PS 120/16 Offentlig ettersyn - Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017-2024 2016/1244

15.12.16 PS 121/16 Oppstart hovudrullering - Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 2016/1154

15.12.16 PS 122/16 Rullering av handlingsplan for kommunedelplan for anlegg, 
hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2018 2012/95

15.12.16 PS 123/16 Ordning for å bruke midlar frå kraftfondet som rentekompensasjon til 
lag og foreiningar for godkjente søknader om spelemidlar. 2013/551

15.12.16 PS 124/16 Avvikling av kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal 2015/412

15.12.16 PS 125/16 Eiendomsskatt for Vistdal stiftelse - ny behandling 2015/382

15.12.16 PS 126/16 Fritak for eiendomsskatt Kavli Moen Stiftelse - ny behandling 2015/649

15.12.16 PS 127/16 Ny behandling - Klage på avslag om fritak for eiendomsskatt - GID 019/008 og 019/010 2015/349

15.12.16 PS 128/16 Ny behandling av utsatt sak. Klage på avslag om fritak for eiendomsskatt - GID 037/004 2015/646

15.12.16 PS 129/16 Ny behandling av søknad om fritak for eiendomsskatt - GID 051/003 og 049/005 2015/1577

15.12.16 PS 130/16 Innbyggerinitiativ - Krav om ny folkeavstemming 2016/1245

15.12.16 PS 131/16 Intensjonsavtale mellom kommunene Midsund, Molde og Nesset 2016/1193

15.12.16 PS 132/16 Råd for eldre og funksjonshemma 2015-2019 - nyvalg av representant for funksjonshemma 2016/68

15.12.16 PS 133/16 Reduksjon av antall stemmekretser 2016/546

15.12.16 PS 134/16 Fastsetting av valgdag 2017 - stortingsvalget og sametingsvalget 2016/546

15.12.16 PS 135/16 Endring vedtekter, åpningstider i SFO 2016/954

15.12.16 PS 136/16 Budsjett 2017 - Mardølafondet 2016/1083

15.12.16 PS 137/16 Økonomiplan 2017-2020 2016/458

15.12.16 PS 138/16 Ansettelse rådmann 2016/1067

15.12.16 PS 139/16 Sikringstiltak nr. 5 på eiendommen GID 055/077 - Krav om erstatning av tapt areal som følge av sikringsarbeid 2012/506



138 NESSET KOMMUNE // ÅRSRAPPORT 2016

GJELDENDE PLANER OG RETNINGSLINJER FOR  
AREALDELEN I  NESSET KOMMUNE

Plan Dato

Rikspolitiske retningslinjer

Samordnet areal- og transportplanlegging 20.08.93

Barn og planlegging 20.09.95

Verna vassdrag 10.11.94

Andre overordna føringer

Den europeiske landskapskonvensjonen 01.03.04

Stortingsmelding nr. 21 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstvand 25.04.03

Forskrifter/retningslinjer og rundskriv

Rundskriv om vern om jord og kulturlandskap 21.02.06

Forskrift om konsekvensutredninger 01.04.05

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 26.01.05

Rundskriv om skjerping av planpraksis og disensasjonspraksis i strandområdene 08.03.02

T-5/99 B Tilgjengelighet for alle 29.12.99

T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområder 27.11.97

T-4/92 Kulturminnevern og planlegging etter plan- og bygnings loven 13.10.92

Verneplaner

Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 03.05.02

Eikesdalsvatnet landskapsvernområde 03.05.02

Dalsida landskapsvernområde 03.05.02

Torbudalen biotopvernområde 03.05.02

Sandgrovbotn og Mardalsbotn biotopvernområde 03.05.02

Jut neset naturreservat 27.06.03

Nauste naturreservat 08.11.02

Sotnakkvatnet naturreservat 17.12.99/ 22.12.06

Forvaltningsplan for verneområdene i Dovrefjellområdet 05.06.06

Vetavatnet naturreservat 19.12.2008

Prestaksla naturreservat, utvidelse 05.03.10/ 25.11.16

Vistdalsholmen naturreservat 28.05.2010

Prestholmen naturreservat 28.05.2010

Mardalen naturreservat 12.12.2014

Brenslefjellet naturreservat 14.02.2014

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og 
en arealdel. Kommuneplanens arealdel er juridisk 
bindende og legger føringer for arealbruken i kom-
munestyreperioden. I 2016 er reguleringsplan for 
gang- og sykkelvei Hargot-Jevika og naustområde, 

Langfjorden III vedtatt. I tillegg er Prestaksla natur-
reservat utvidet. Nedenfor er komplett oversikt over 
gjeldende planer og retningslinjer for arealdelen om 
kommuneplan for Nesset.)
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Plan Dato

Fylkesplaner / Regionale planer

Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet, under revisjon 03.05.02

Fylkesdelplan for senterstruktur 2004

Fylkesdelplan for kultur 26.09.01

Plan for kulturminnevernet i Møre og Romsdal 2001

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde 11.04.00

Fylkesdelplan for strand- og kystsone 13.12.00

Fylkesdelplan for elveoslandskap 10.03.95

Fylkesdelplan for transport 19.06.01

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Møre og Romsdal 01.05.94

Regional delplan tannhelse 2012–2016 15.05.2010

Regional delplan for Folkehelse 2014–2017 10.12.2011

Kommuneplan og kommunedelplaner/soneplaner

Kommuneplan for  Nesset kommune, 2012-2020 29.03.2012

Kommunedelplan for anlegg, hus og områder for idrett, fysisk aktivitet og kultur 11.12.2014

Andre planer, utredninger/prosjekter i  Nesset

Strategisk næringsplan 11.12.2014

Biologisk mangfold – Rapport J B Jordal nr 6 2005 2005

Landbruksplan,  Nesset kommune 2003

Planstrategi for  Nesset kommune 2012-2015 12.02.2013

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde etter at kommuneplanen er vedtatt

Barstein hytteområde, gnr 5 24.4.1984

Aursjøen hytteområde, gnr 123 15.6.1999

Bjorlia hytteområde, gnr 92 14.10.2004

Bersås, gnr 37 12.9.1986

Breivika, gnr 59 3.3.1987

Eidsvåg ungdomshus, gnr 27 22.11.1985

Eidsøra sentrum, gnr 50, 51 16.10.2003

Eidsøra småbåthavn, gnr 51 2.6.1987

Eikesdal turistanlegg, gnr 79 19.3.1991

Eresfjord småbåthavn, gnr 69 17.9.1991

Fagerslett boligfelt, gnr 69 1.9.1981

Rv62 - Skrøotunnelen, gnr 41 21.6.2005

Fressvik turistanlegg, gnr 41 14.6.1994

Flatabukta, gnr 23 23.11.2006

Furulund boligfelt, gnr 38 15.6.1999

Raudsand sentrum, gnr 38 15.11.1979

Gammelseterskaret, gnr 45 17.3.2003

Gammelsetra Camping, gnr 13 24.4.1990

Gammelstøa hytteområde, gnr 5 27.10.1987

Gammelstølane hyttefelt, gnr 15 30.11.2000

Elgenesgjerdet hytteområde, gnr 118 27.5.1997

Hammervollhagen boligfelt, gnr 25, 27 11.11.1986

Nedre Hargaut boligfelt, gnr 26, 27 12.5.1972

Hargaut boligfelt II, gnr 26 17.3.1978
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Holtan, gnr 29 15.11.1979

Høvika, gnr 21 17.12.1991

Kvitneset, gnr 84 22.6.1982

Instriområde Vistdal sentrum 29.09.2005

Meisalvatnet hytteområde, gnr 44, 48 18.12.2003

Meisal industriområde, gnr 44 19.6.1984

Myra boligfelt, gnr 29 22.6.1977

Teigen II, gnr 29 21.9.2006

Osvatnet hyttefelt, gnr 7 19.6.2008

Ranvik småbåthavn, gnr 4 19.12.2002

Ranvik boligfelt, gnr 4 14.6.1994

Ranvikbukta, gnr 4 11.10.1984

Raudsand småbåthavn, gnr 40 21.6.2001

Teigen, gnr 29 1.3.1983

Rødvika industriområde, gnr 15 13.12.1974

Småmyran boligfelt, gnr 99 19.4.1979

Stubø-Brekken, gang- og sykkelveg, gnr 54, 55 28.2.2006

Steinbrudd Bugge 26.02.2004

Stubø Industriområde, gnr 55 17.12.1991

Talset boligfelt, gnr 36 15.6.1999

Tverli gjestegård, gnr 12 29.10.1991

Vikahammaren hyttefelt, gnr 61 21.6.2001

Visa Camping, gnr 98 24.4.1990

Vistdalsbukta hyttefelt, gnr 98 16.10.2003

Vistdal sentrum, gnr 98, 99 30.8.1983

Sandvik i Vistdal, gnr 98 13.2.1996

Visthusområdet, gnr 100 21.9.1982

Vollahaugen boligfelt, gnr 27 22.6.1978

Vorpenes, gnr 58 24.8.1978

Øverås turistanlegg, gnr 77 14.6.1994

Øvre Sjøgarden, gnr 29 19.3.1991

Øvre Vike, gnr 78 14.6.1994

Åfløy turistanlegg, gnr 7 14.6.1994

Ranvik hyttefelt, gnr 4 31.1.2008

Hanset grustak, gnr 100 12.4.2005

Flåhammervegen, ny avkjørsel, gnr 23, 24 15.10.2003

Ny veg Hammervollhagen, gnr 27, 29 15.10.2003

Brekken motorsportsenter 19.12.2006

Storhaugen hyttefelt 17.04.2008

Skysstasjon Eidsvåg sentrum 19.06.2003

Bollolfgjerdet hyttefelt 20.09.2007

Reguleringsplan Kvennsetfjellet hytteområde, iD 2014001 06.02.2014

Reguleringsplan Nygård Teigen, iD 2014002 06.02.2014

Reguleringsplan Eidsvåg sentrum iD 2014003 02.10.2014

Reguleringsplan Holtanområdet, iD 2014004 02.10.2014
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Plan Dato

Reguleringsplan Mardalsmoen hyttefelt, iD2014005 11.12.2014

Reguleringsplan Neverlivatnet hyttefelt, iD2014006 11.12.2014

Brekken motorsportsenter – sluttbehandling 31.01.2008

Ranvika hyttefelt II – sluttbehandling 31.01.2008

Waterhouse reguleringsplan – sluttbehandling 17.04.2008

Osvatnet hyttetfelt, gnr.7 bnr.2 – sluttbehandling 19.06.2008

Gjerde – sluttbehandling 02.10.2008

Øverås hyttefelt 12.02.2009

Sjøgarden boligfelt 30.04.2009

Langfjorden hyttefelt 14.05.2009

Kleppen hytteområde 10.12.2009

Buvik hytteområde 15.04.2010

Ranvik hyttefelt del II 24.09.2010

Langfjorden hyttefelt del II 04.11.2010

Vikhammeren hytefelt 29.03.2012

Gang- og sykkelvei Hargot – Jevika 25.05.2016

Reguleringsplan for Naustområde, Langfjorden III 22.09.2016
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www.nesset.kommune.no

Telefon: 71 23 11 00



 
 

 
 

 
 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 36/17 04.05.2017 

Utvalg for helse og omsorg 11/17 09.05.2017 

Utvalg for oppvekst og kultur  10.05.2017 

Utvalg for teknisk, næring og miljø  23.05.2017 

Råd for eldre og funksjonshemma 13/17 09.05.2017 

Nesset kommunestyre  18.05.2017 
 
 
 

Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene 
Vedlegg 
1 Diskusjonsnotat - politisk organisering nye Molde kommune 

 
 

Rådmannens innstilling 
Ingen 
 
 
Saksopplysninger 
Demokratigruppen har hatt sitt første møte og besluttet at den raskt ønsker å ha involvering og innspill fra 
politiske organ i de tre kommunene.  
 
Det er derfor utarbeidet et diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene, som arbeidsgruppen ber om at 
diskuteres i kommunene. 19. juni skal arbeidsgruppen ha sitt neste møte med hovedfokus på de innspill som 
er kommet fra politiske organ i kommunene. 
 
Vedlagte diskusjonsnotat legges fram som drøftingssak for politiske utvalg, formannskap og kommunestyre.  
 
 

Arkiv: 002 
 

Arkivsaksnr: 2016/1193-17 
 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 



Nye Molde kommune    
 

1 
 

 

April 2017  

Diskusjonsnotat til kommunestyrene 

Arbeidsgruppen som har ansvar for demokratimodeller har hatt sitt første møte. Gruppen består av 9 

politikere (3 fra hver kommune), administrativ representant og tillitsvalgt. Arbeidsgruppen ser det 

som en kritisk suksessfaktor at politikere i alle kommunene involveres i dette viktige temaet, og ber 

derfor at følgende diskusjonsnotat legges frem for og drøftes i kommunenes politiske organ. 

Arbeidsgruppens representanter bringer synet til politikerne i egen kommune tilbake til 

arbeidsgruppen i neste møte, 19. juni. 

 

Fra intensjonsavtalen kan vi lese om lokaldemokratiet i den nye kommunen: 

«For at innbyggerne skal ha trygghet for å kunne påvirke politikken i den nye kommunen, må 

politisk organisering gjøre politikere tilgjengelig for innbyggerne. Det forutsettes et 

kommunestyre med 2 representant pr. 1000 innbygger, begrenset oppad til 59 

representanter. 

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 utreder ordninger med utvidet frikjøp av politisk ledelse, ordfører, varaordfører 

og utvalgsledelse, og ordninger der disse har faste kontordager i de gamle kommunehusene. 

Det skal prøves ut en ordning med oppnevning av kommunedelsutvalg i Nesset ved etablering 

av den nye kommunen. Ordningen skal evalueres etter den første kommunestyreperioden. 

Kommunedelsutvalgene skal være høringsinstans for kommunestyret, og ha 

beslutningsmyndighet innenfor definerte økonomiske rammer. 

Kommunedelsutvalgene er hjemlet i kommuneloven, og Fellesnemnda tar stilling til oppgaver 

og organisering. 

Aktuelle områder kan være: 

 Lokal stedsutvikling 

 Styre for bruken av lokale næringsfond, herunder Kraftfondet i Nesset 

 Styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt 

 Lokale kultur og idrettstilbud» 
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Mye dokumentasjon finnes om teorier og erfaringer for å ivareta lokaldemokratiet i kommunene. 

Noen lenker i denne sammenhengen er: 

 Informasjon på KmD sine sider: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-
regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrati/id2424152/  

 Informasjon på Distriktssenteret sine sider: 
https://distriktssenteret.no/2014/06/02/kommunestruktur-og-demokrati/  

 Temahefter fra KS: 
o http://www.ks.no/globalassets/heftetlokaltdemokrati.pdf  
o http://www.ks.no/globalassets/plattform-godt-lokaldemokrati-2014.pdf  
o https://www.regjeringen.no/contentassets/504a47e31c4e4089804453a9c4e799c7/

h-2348b_lokaldemokratikommunereformnett.pdf  
 

 

Til diskusjon i kommunestyrene 

Politisk modell 

 

 

Spørsmål til drøfting: 

1. I intensjonsavtalen er det avtalt at kommunen skal styres etter formannskapsmodellen. Det 
er forslått tre underutvalg. Hvilke hovedutvalg mener dere bør være i modellen? Hvilke 
saksområder bør ligge under hvert hovedutvalg? 

2. Er det aktuelt med underutvalg under hovedutvalgene? 
3. Noen kommuner har god erfaring med saksordfører, hva tenker dere om dette? 
4. Hvordan stiller dere dere til utvidet frikjøp av politisk ledelse, eks ordfører, varaordfører og 

utvalgsleder? 
 

Kommunestyret 

Formannskap 

Oppvekst og 
kultur 

Teknisk og plan, 
herunder 

næring og miljø 

Helse og 
omsorg 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrati/id2424152/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Verktoy/lokaldemokrati/id2424152/
https://distriktssenteret.no/2014/06/02/kommunestruktur-og-demokrati/
http://www.ks.no/globalassets/heftetlokaltdemokrati.pdf
http://www.ks.no/globalassets/plattform-godt-lokaldemokrati-2014.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/504a47e31c4e4089804453a9c4e799c7/h-2348b_lokaldemokratikommunereformnett.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/504a47e31c4e4089804453a9c4e799c7/h-2348b_lokaldemokratikommunereformnett.pdf
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Kommunedelsutvalg 

I intensjonsavtalen er det avtalt en forsøksordning med kommunedelsutvalg i Nesset. 

Arbeidsgruppen har diskutert fordeler og ulemper med slike utvalg. Dette refereres her, men det må 

ikke oppfattes som en utfyllende liste. 

 

Fordeler: 

 Utprøving med kommunedelsutvalg er et viktig signal mht lokaldemokrati i hele kommunen 

 Arena for informasjon, samhandling og involvering mellom valgene 

 Arena for innspill fra frivilligheten 

 Skape dialogarenaer/medvirkning/møteplasser 

 Gi innspill til samfunnsutviklingen  
 

 

Ulemper: 

 Sementerer gamle kommune/gamle grenser 

 «Høringsinstanser» i hver bygd kan fragmentere den nye kommunen i stedet for å bygge 
sammen 

 Ungdommen kommuniserer på nett, usikker på om de vil engasjere seg i kommunedelsutvalg 

 Mange spørsmål og tema bør heller diskuteres i hele kommunen samtidig, eks 
trafikk/samferdsel 
 
 

Spørsmål til drøfting: 

1. Hvordan stiller dere dere til en prøveordning med kommunedelsutvalg? 
2. Skal det i tilfelle være kommunedelsutvalg i hele kommunen? Hvor mange er da aktuelle? 
3. Hvilken rolle/mandat bør disse ha? 
4. Hvordan bør de velges/oppnevnes og organiseres? 
5. Hvilke andre alternativer for medvirkning bør den nye kommunen ha fokus på?  
6. Hvordan skal vi engasjere alle innbyggerne? 
7. Hvordan skal vi engasjere frivilligheten og benytte de arenaer som allerede finnes? 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 12/17 09.05.2017 
Utvalg for helse og omsorg 12/17 09.05.2017 
Nesset formannskap  08.06.2017 
Nesset kommunestyre  22.06.2017 

 
 
 
 

Brukerutvalg ved Nesset omsorgssenter 
 

Vedlegg 
1 Brukerutvalg sykehjem 
2 Mandat for  brukerutvalg Nesset omsorgssenter 

 

Rådmannens innstilling 
Det opprettes egen brukerutvalg for Nesset omsorgssenter. 
Vedlagte mandat og retningslinjer godkjennes. 
 
Møtegodtgjørelse etter høy sats.   
Møtegodtgjørelsen gjelder kun for de som representerer brukergruppen samt  eldrerådets representant.  
  
 
Saksopplysninger 
Det har i løpet av det siste året vært en del fokus på brukerutvalg og at er sliktutvalg  burde opprettes ved  
Nesset omsorgssenter. Høsten 2015 hadde pensjonistforeningen orienteringsmøte om temaet, 
avdelingsledere innen pleie og omsorg var invitert til møtet. Kommunen råd for eldre og funksjonshemma 
har også vært pådriver for at et slik utvalg blir etablert.  
Høsten 2016 tok Nesset kommune v/ enhetsleder helse og omsorg initiativ til et informasjonsmøtet der bl.a. 
representanter fra Kristiansund kommune orienterte om si brukerrådet ved institusjonene i Kristiansund.  
Til dette møtet var samtlige pårørende av pasienter ved NOS invitert.  En av konkusjonene på dette møte 
var at det skulle opprettes et interimsstyre som skulle arbeide videre med saken. 
 
Den 2. desember 2016 kalte enhetsleder inn 2 representanter for brukerne, representant fra 
pensjonistforeningen og 4 tilsatte til møte. 
 
Det ble på møtet enige om at det opprettes et interimsstyre bestående av de som var tilstede med Jann Hole 
som leder og enhetsleder Jan K. Schjølberg som sekretær. 
Disse fikk i oppdrag å legge fram forslag til retningslinjer og mandat til neste møte i interimsstyret. 
Forslaget til mandat og retningslinjer ble lagt fram for interimsstyret i møte den 21.4. 2017.  Interimsstyret 
sluttet seg til forslaget.  
 

Arkiv: :033 
Arkivsaksnr: 2016/280-2 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



Formålet med å opprette brukerutvalg er bl.a. for å følge opp intensjonene om brukermedvirkning som er 
beskrevet i Helse og omsorgsloven § 3.10. og i pasient og brukerrettighetsloven § 3.5.  
I helse og omsorgsloven går det bl.a. fra følgende:  
 
«Kommunen skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av 
kommunens helse- og omsorgstjeneste. Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og 
omsorgstjenester etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter. «  
 
Brukerutvalget for Nesset omsorgssenter skal være et rådgivende organ som skal bidra til å styrke 
brukermedvirkningen og øke kvaliteten på tjenestene. Brukerutvalget behandler, gir råd og er 
høringsinstans i saker som vedrører tjenestenes kvalitet og innhold, brukere og eventuelt ansatte som 
gruppe, men ikke enkeltpersoner. 
 
 
Aktuelle saker som vil være aktuelle å behandle i utvalget vil bl.a. være:  

 Informasjon om driftssituasjon, inkludert aktivitetsrapporter og -statistikker 
 Oversikt over meldte avvik/uønskede hendelser 
 Resultat av brukerundersøkelser 
 Pågående og planlagte endringer i drift 
 Praktiske forbedringer i hus og uteområde 

 
I forslag til mandat går det fram at utvalget skal bestå av 7 medlemmer, herav 2 representanter fra de 
pårørende evt. pasientene, 1 representant fra eldrerådet, 1 representant fra pensjonistforeningen, 1 
representant fra demensforeningen og 2 representanter fra de tilsatte.  
 
Vurdering 
 Eget brukerutvalg for NOS har vært satt på dagsorden flere ganger uten at  det har blitt noe av det.  
Dersom en får utvalget til å fungere vil dette bidra til både øking av kvaliteten på tjenesten, samarbeid 
mellom pårørende og institusjonen herunder brukermedvirkning.  Et brukerutvalget vil også kunne bidra til 
å påvirke omdømme av drifta i positiv retning. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen økonomiske konsekvenser utover minimale utgifter til møtegodtgjøring. 
 
Betydning for folkehelse 
En av intensjonene med brukerutvalget er økt brukermedvirkning noe som igjen bør påvirke kvaliteten på 
tjenesten i positiv retning, noe som igjen vil påvirke helsesituasjonen. 



 
 

Notat 
 

Brukerutvalg sykehjem/hjemmetjeneste 
 
 
Kfr. Tilsendt forslag. 
 
Jeg vil begynne med noe fra referatet fra  dialogmøte om pårørendes egne behov. 26. mars 2014.  
Møtet var initiert av  
Helse- og omsorgsdepartementet  Arbeids- og sosial 
departementet  
Helsedirektoratet  
KS  
Nasjonalt kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse 
(NK LMH)  
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse  
 
Her hitsettes organisasjonenes forslag til tiltak: 

 Samle erfaringer, prosjekter og forskning – mye er gjort! Belastningen hos pårørende er 
godt dokumentert.  

 Bedre dialog mellom kommune og spesialisthelsetjeneste for å fange opp pårørende som 
har rettigheter etter Pasient- og brukerrettighetsloven §2-8  

 Kunnskap og holdninger er nødvendig for å få til endring – et ledelsesansvar i tjenestene 
og et ansvar for utdanningene.  

 Holdninger som må fremmes: Det er frivillig å ta pårørendeansvar for voksne! Pårørendes 
innsats er et supplement til den offentlige. Helsepersonell må spørre pårørende hvilket 
ansvar de ønsker å ta på seg. La barn være barn!  

 Se på hvordan taushetsplikten blir praktisert.  
 Det bør være en plikt for helsepersonell og nedtegne og dokumentere skriftlig hvilke 

opplysninger som er mottatt fra pårørende.  
 Recovery-tankegang (En holdning som fremmer tro på at mennesket kan leve 

meningsfulle og tilfredsstillende liv, til tross for psykiske problemer eller lidelser)  
 Kommunene må ha et bredspektret tilbud til pårørende. Må bruke eksisterende tjenester 

der det finnes. Lavterskeltilbudene må styrkes; pårørendetelefoner, pårørendesenter, 
pårørendegrupper, pårørendeskoler, fagdager for pårørende, startpakke for pårørende  

 Noen tiltak bør være overgripende, andre bør være diagnosespesifikke, som 
pårørendegrupper og fagdager. Ikke alle kommuner har folk nok til diagnosespesifikke 
tiltak.  

 Det bør utarbeides «startpakker» for pårørende tilpasset ulike pårørende grupper. 
Startpakken bør inneholde generelle opplysninger om sykdommen, informasjon om 
rettigheter og hvilke tilbud som finnes (likemannsarbeid/ pårørendesamlinger/ 
pårørendesentre/pårørendeorganisasjoner etc)  

 Dagtilbud bør rettighetsfestes!  
 Ta i bruk husmorvikar, hjemmekonsulent  
 Tjenester må ha skreddersøm; må tilpasses akkurat denne familien, eller akkurat denne 

pasienten og pårørende.  
 Koordinator/koordinerende enhet må gis myndighet. Viktig med samarbeid med andre 

etater og sektorer, som opplæring i skolen. Få Individuell plan til å fungere!  

 



� Organisasjoneneerviktige! Likemannsarbeid!
� Velferdsteknologier vel ogbra,menforutsetterveiledningogstøttetil pårørende
� Bedrearbeidslivsordninger:Arbeidsgiversplikter ogmuligheterfor velferdspermisjoner

og tilretteleggingfor åunngåsykemelding.Gradertepleiepengerkanværeetgodt
alternativtil sykemelding.

� Omsorgslønnsordningenharmangesvakheter,menøkonomiskekonsekvenserfor
familienemedalvorlig sykebarnmåutredesfør mangjørendringer.

� Pleiepengeordningenerengodmenfor begrensetordning.Ordningenbørutvidestil å
omfattebarnmedenalvorlig varigsykdom,og ikke bareakuttetilstanderogustabile
faser.Ordningenbørutvidesfra 18 til 19år,oghelstsålengedenungeborhjemme.Bør
kunnegismed100% (FFO)

� Detbørinnføres12dagersvelferdspermisjonmedlønn,slik atpårørendekanfølgeopp
barnover12år utenåmåttebrukeferiensineller tasegfri fra jobbenutenlønn.

� Oppretteet lovfestetdemokratiskpårørendeorgani kommunen,ettermodellav
Foreldreutvalgi skolen

� Forenkleskjemaerfor kommunaletjenester– koblemedDIFI, ALTINN?

Det oversamtbl.a.innholdeti samhandlingsreformenogMorgendagensomsorghvor manfår større
ansvarfor egenhelseog ikke minstforebygging,tilsier atnoekonkretmåsnarestiverksettes.Videre
måmantahensyntil at stadigflere yngrebrukereleggerbeslagpåpleie- ogomsorgstjenestene.Dette
er detsterkepårørendegruppersompresserfrem.Kfr. flere avdepunktenesomkom frempå
dialogmøtet.Faforapportenav Heidi Gautun(desember2013)viseratdeterenklar prioriteringav
yngrefremforeldre.I et utdragfra rapportenhitsettes:

Detteernokogsåtilfelle i praksis.Detsynessomomat representanterfra våremålgrupperblir for
«svake»i denstoresammenheng.Detteskyldeskanskjeat vi arbeidermedalleredeetablertemiljøer
ogat viljen ogevnentil forandringikke er til stede.Manhar«gåttinn i etspor»hvor maner trygg.



 
Det er også viktig å ta med det som står i NOU 11/20111 – Inovasjon i omsorg: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Omsorgsmyter og framtidstema 

«Vi kom ikke hit for å frykte fremtiden. Vi kom for å forme den.» 

3.1 Framtidas omsorgsutfordringer 

I St meld nr 25 (2005-2006) «Mestring, muligheter og mening» peker regjeringen ut 5 

framtidsutfordringer på omsorgsfeltet: 

«Samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste tiårene. De kan ikke overlates til helse- 

og sosialtjenesten alene, men må løses med grunnlag i et offentlig ansvar som involverer de fleste 
samfunnssektorer, og ved å støtte og utvikle det frivillige engasjement fra familie og lokalsamfunn, 
organisasjoner og virksomheter. Så langt vi kan se i dag vil utfordringene først og fremst være knyttet 
til: 

Nye brukergrupper 

Sterk vekst i yngre brukere med nedsatt funksjonsevne og et større spekter av helsemessige og sosiale 
problemer, krever annen faglig kompetanse og et helhetlig livsløpsperspektiv på omsorgstilbudet. 

Aldring 

Behovsvekst som følge av et økende antall eldre, krever etter hvert utbygging av kapasitet og økt 
kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demens og sammensatte lidelser. Utfordringenes omfang 
må likevel ses i lys av at den nye eldregenerasjonen har bedre helse og mer ressurser i form av høyere 
utdanning og bedre økonomi å møte og mestre alderdommen med. 

Knapphet på omsorgsytere 

Som følge av endringer i alderssammensetningen i befolkningen skjer det ingen vesentlig økning i 

tilgangen på arbeidskraft og potensielle frivillige omsorgsytere. En stabil familieomsorg innebærer at det 
offentlige må ta hele den forventede behovsveksten, og forutsetter en lokalt forankret omsorgstjeneste i 
et tettere samspill med familie, frivillige og lokalsamfunn. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medisinsk oppfølging 

Det er behov for en bedre medisinsk og tverrfaglig oppfølging av omsorgstjenestens hjemmetjenestemottakere og 
beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Dette gjelder spesielt mennesker med kroniske og sammensatte lidelser, 
demens, psykiske problemer og andre med behov for koordinerte tjenestetilbud fra både spesialisthelsetjenesten og 
den kommunale helse- og sosialtjenesten. 

Aktiv omsorg 

De fleste undersøkelser peker på dagligliv, måltider, aktivitet, sosiale og kulturelle forhold som de største 
svakhetene med dagens omsorgstilbud. Dette krever større faglig bredde med plass til flere yrkesgrupper slik at 
omsorgstilbudet dekker psykososiale behov og kan gis en mer aktiv profil.»  

Utvalget har lagt disse fem hovedutfordringene til grunn for sitt arbeid, og viser til de analyser som er gjort i 

regjeringens omsorgsmelding (St meld nr 25 (2005-2006)). Regjeringen har selv fulgt opp arbeidet med disse fem 

utfordringene gjennom Omsorgsplan 2015, der hovedstrategien er å utnytte den demografisk sett relativt stabile 

perioden vi har foran oss 

 til å planlegge og forberede den raske veksten i omsorgsbehov som forventes om 10-15 år 

 og til en gradvis utbygging av tjenestetilbudet gjennom å foreta investeringer i forebyggende tiltak, 

utdanning/kompetanse, ny teknologi, boliger og anlegg 

Videre har regjeringen utarbeidet en egen Samhandlingsreform for samspillet mellom de kommunale helse- og 

omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten. Utvalget har valgt å gå videre på de spørsmål og behov som ikke er 

dekket gjennom dette arbeidet. I tråd med mandatet har utvalget på denne bakgrunn lagt vekt på å utrede nye 

grep og løsninger for å møte omsorgsutfordringene i et tidsperspektiv som strekker seg utover regjeringens 

Omsorgsplan 2015, med spesiell vekt på teknologi, alternative bo- og organisasjonsformer, forskning og 

innovasjon. 

I tillegg peker utvalget på de utfordringer og muligheter som ligger i å se disse problemstillingene i internasjonal 

sammenheng, der: 

 personellmarkedet internasjonaliseres og omsorgsarbeidskraft eksporteres/importeres 

 større tjenestetilbydere opererer i et internasjonalt marked 

 og flere og flere pasienter og brukere krysser landegrensene for å få behandling, rekreasjon og opptrening 

Framtidsutsiktene må sees i lys av de store endringene som skjer i befolkningens alderssammensetning i Europa og 

verden forøvrig. Det er grunn til å anta at dette vil sette sitt preg på alle markeder og samfunnssektorer globalt. I 

en slik sammenheng er Norge heldigere stilt med mindre dramatiske utfordringer enn de øvrige land i Europa. 

Samfunnet står overfor omfattende omsorgsoppgaver de neste tiårene. De blir krevende nok om de ikke svartmales 

gjennom krisepregede framskrivninger og verste-fall-scenarier.  

Framtidas omsorgsutfordringer kan etter utvalgets oppfatning ikke løses bare av helse- og sosialsektoren ved hjelp 

av mer fagpersonell, flere institusjoner og nye formelle hjelpeordninger. Med grunnlag i et offentlig ansvar, må de 

fleste samfunnssektorer bidra til å videreutvikle fellesskapsløsninger som er tilpasset nye behov og tilgjengelige 

ressurser. Helt avgjørende vil det være å støtte og utvikle nye former for frivillig engasjement fra familie og 

lokalsamfunn, brukerstyrte organisasjoner og virksomheter basert på samvirke mellom det offentlige og 

sivilsamfunnet. Dette handler minst like mye om hva slags framtidssamfunn vi skal bygge, som hvordan helse- og 

omsorgssektoren skal utvikle seg. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 De fem omsorgsmytene 

For å kunne arbeide med framtidsutfordringene har det vært avgjørende for utvalget å kunne gjøre seg 

opp en oppfatning om hvordan dagens omsorgsbilde ser ut. Det har dannet seg mange oppfatninger om 

dette, dels gjennom beskrivelser i media, og dels som en følge av det fokus som preger den offentlige 

debatten på nasjonalt nivå. For utvalget har det vært nødvendig å rydde av veien noen av de forestillinger 

som har festet seg om omsorgssektoren, og tegne et oppdatert bilde ved bruk av det som finnes av 

aktuelle data og forskning på området.  

3.2.1 Eldreomsorgsmyten 

De kommunale omsorgstjenestene er ikke lenger bare eldreomsorg. De dekker hele livsløpet med 

tjenestetilbud til familier med barn, voksne med nedsatt funksjonsevne og eldre med alvorlig sykdom og 

funksjonstap. Tjenestene blir gitt i alt fra barneboliger til omsorgsboliger og sykehjem, men de fleste som 

mottar omsorgstjenester bor i sin egen bolig. 

I den offentlige debatten blir imidlertid omsorg ofte omtalt synonymt med eldreomsorg. Innsatsen i disse 

tjenestene måles i media og det politiske ordskiftet ofte i tallet på sykehjemsplasser. Det faktiske bildet er 

langt mer nyansert. Mens det bare er om lag 40.000 som får tjenestetilbudet sitt i sykehjem, er det 

225.000 som får omsorgstjenester i eget hjem eller i omsorgsboliger. 1/3 av disse er under 67 år. 

For 20 år siden ble 2/3 av ressursene i omsorgstjenestene brukt i alders- og sykehjem, mens bare 1/3 ble 

brukt på hjemmetjenester. I dag brukes mer enn halvparten av ressursene i denne sektoren til 

hjemmetjenester og tiltak utenfor institusjon (Brevik 2010). 

I diskusjonen om sykehjem versus omsorgsboliger og institusjonstilbud versus hjemmetjenester, glemmer 

en ofte at de kommunale omsorgstjenestene har tjenestemottakere i alle aldre med et mangfold av behov, 

både med hensyn til boform og tjenestetilbud.  

Derfor er eldreomsorg heller ikke et begrep i helse- og sosiallovgivningen, eller i statlige eller kommunale 

budsjett. Lovgivning og ressurstilgang er i hovedsak basert på at det ikke skal gjøres forskjell på folk på 

grunn av alder. Omsorgstjenestene omfatter derfor alle som har behov for det, uavhengig av alder, kjønn, 

diagnose, funksjonsevne eller problem. 

At den kommunale omsorgstjenesten er ensbetydende med eldreomsorg, er med tiden blitt mer og mer 

galt. De siste 20 årene er det faktisk ikke blitt flere eldre brukere av slike tjenester, mens tallet på brukere 

under 67 år snart er tredoblet i samme periode. Nesten alle nye ressurser som er satt inn i sektoren de 

siste årene har gått til å dekke veksten i de yngre brukergruppene 

 

5.2 «Omsorg3» – Nasjonal overenskomst og lokale avtaler om partnerskap 

Som en del av en samhandlingsreform som i sterk grad berører forholdet mellom offentlig og frivillig sektor, 

foreslår utvalget at det også i Norge blir initiert en prosess med sikte på å lage en overenskomst som i 

første omgang dekker omsorgsfeltet eller eventuelt helse- og sosialområdet. En slik overenskomst på 

nasjonalt nivå vil også kunne danne rammene for lokale avtaler mellom kommunene og tredje sektor. 

 



Det overgjøratdetettermin meningbør«stresses»frem Brukerutvalg
sykehjem/hjemmetjenestehvorvi børsøkeåværei «førersetet».Vi vet at deter flere
kommunersomer i «tenkeboksen»ogdabørvi kunnefå til noesomreferanser.

Så kanmanalltid diskutereom detteervegenå gåfor å få innflytelse.Det ersikkertmange
andre.Uansetthvamanutrederog får godeintensjoner,såskjerdetfaktisk ikke noekonkret.

Det er klareføringerfor atkommunenemåhaet tetteresamarbeidmedfrivillig sektor.Detteernoe
ogsåvi måta påalvor og ta initiativ til atdetskjer.Vi er i ferdmedå bli «overkjørt»avandre
frivillige interessegrupperi tro ognaivitetat omsorgsarbeiddreiersegomeldreomsorgalene.

Forat vi skalkunnemarkereossi etbrukerutvalg,erdethelt klart at detteerpersonavhengig.Faren
vedet brukerutvalg,erat dettefort kanbli et alibi. Våreerfaringermedeldrerådhartydeliggjortdettei
forbindelsemedvåreegnekursfor våremedlemmer.Hermådetlagesmyeinformasjontil og
samlingerfor våremedlemmeri utvalgenefor kvalitetssikring avarbeidet. Dettebørværeensentral
oppgavesomkanskissereoppgaveri samrådmedHOD, somharansvaretfor samhandlingsreformen.
Vår oppgavemåværeå støtteoppunderdeforeningersomvil settei gangarbeidetmot kommunen.

Men til syvendeogsistgjelder detåkommei gang– ogdettogetføler jeg gårnå!

Har innarbeidetJakobsinnspill i «malen»og vi kanbrukedettenotatetsamt«malen»for videre
diskusjon.Såfår vi hverenkelttenkegjennomhvilke

Hvilke momenterskalsåutvalgetarbeidemed?Dettekanværemangtog meget.Her erdetnoensom
er hentetfra Bergen:

Rolf Bjørseth



Mandat og retningslinjer for brukerutvalg ved Nesset 
omsorgssenter  
  
1. Formål 

 Brukerutvalget er et rådgivende organ som skal bidra til å 
styrke brukermedvirkningen og øke kvaliteten på tjenestene. 

 Brukerutvalget skal behandle, gi råd og være høringsinstans 
i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold samt 
beboere og ansatte som grupper, men ikke enkeltpersoner. 
 
  

2. Sammensetningen 

 Brukerutvalget består av syv representanter og en sekretær. 
En representant fra rådet for eldre og funksjons-hemma, en 
fra pensjonistforeningen, en fra demensforeningen, to 
bruker/pårørende representanter, en representant fra 
avdelingsledernivået og en representant fra de ansatte ( 
tillitsvalgt evt. verneombud). Det velges/utpekes en 
vararepresentant for hver gruppering.  
Eldrerådets, pensjonistforeningens og demensforeningens 
valgte representanter følger valgperioden. De andre 
medlemmene velges for 1 år av gangen. 
Brukerrepresentantene velges på det årlige pårørendemøte. 
Brukerutvalget konstituerer seg og velger leder selv. 
Ledelse ved Nesset omsorgssenter peker ut de som skal 
representere de ansatte.  

 Avdelingssjukepleier ved NOS sjukeheimsavdelingen evt. 
avdelingssjukepleier ved demens/kortidsavdelingen er 
brukerutvalgets sekretær og har ikke stemmerett. 
 
  

 
 



 
3. Ansvar og myndighet 

 Brukerutvalget er et rådgivende organ og kan fatte 
rådgivende vedtak. Den besluttende myndigheten for 
tjenesteproduksjonen, personell og økonomi ved Nesset 
omsorgssenter, er plassert hos enhetsleder. 
 
  

4. Organisering av arbeidet 

 Brukerutvalgets møteplan fastsettes i konstituerende møte. 
Det avholdes minimum 3 møter i året. 

 En av avdelingssjukepleierne er brukerutvalgets sekretær 
med ansvar for møteinnkalling og referat. Utvalgets leder 
kan be om at det innkalles til ekstraordinære møter. 

 Saksliste settes opp i samarbeid mellom utvalgets leder og 
utvalgets sekretær.  
 
  

5. Saker og oppgaver 
Brukerutvalgene skal behandle, gi råd og være høringsinstans i 
saker som gjelder: 

 Organisering, tjenestetilbud, personalressurser, 
kompetanse, brukermedvirkning og utviklingsarbeid ved 
Nesset omsorgssenter. 

 Bruker- og medarbeiderundersøkelser samt andre aktuelle 
undersøkelser og vurderinger. 

 Rapporter fra statlige tilsynsmyndigheter. 
 Aktuelle saker som gjelder Nesset omsorgssenter, 

tjenesteområdet eller nærområdet. 
 Behandle og komme med forslag til bruk av større gaver 

som er gitt til Nesset omsorgssenter.  
 Brukerutvalget har også ansvaret for å arrangere det årlige 

pårørende møtet. 



 

 

6. Godgjøring 
De av utvalgets medlemmer som representerer brukerne, 
herunder representantene fra eldrerådet, pensjonistforeninga 
og demensforeninga får møtegodtgjøring som medlemmene 
i rådet for eldre og funksjonshemma. 

    
 
7. Evaluering 
Brukerutvalget har en årlig evaluering  

 Evalueringsrapporten legges fram for rådet for eldre og 
funksjonshemma og helse og omsorgsutvalget som egen 
sak. 

  
Vedtatt i kommunestyre  den……. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 11/17 09.05.2017 
Utvalg for helse og omsorg 13/17 09.05.2017 
Nesset formannskap  08.06.2017 
Nesset kommunestyre  22.06.2017 

 
 
 
 

Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem, eller tilsvarende 
boform 
 

Vedlegg 
1 Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 

heldøgns tjenester - kriterier og ventelister 
2 Forskrift om rett til opphold i sykehjem høringsforslag 
3 Særutskrift Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem - høring 

 

Rådmannens innstilling 
Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boform særlig tilrettelagt for heldøgns 
omsorg, lagt ut til høring i formannskapssak 32/17 gjøres gjeldende fra 1.7.2017. 

 
 
Saksopplysninger 
Det vises til sak i Nesset formannskap den 4.4. 2017.  I denne saken ble forslag til ny forskrift om rett til 
opphold i sykehjem eller tilsvarende boform lagt ut på høring  
 
Bakgrunnen for at kommunen må vedta en egen forskrift på dette området er en oppfølging av en 
lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven § 2 -1 e første ledd og helse- og omsorgstjenesteloven § 3 – 
2 a andre ledd, om rett til opphold i sykehjem gjeldende fra 1. januar 2017. Lovendringen er vedtatt for å 
bedre rettsstillingen til søkere av helse- og omsorgstjenester når det gjelder retten til opphold i sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.  Kommunen er etter lovendringen 
forpliktet til å fastsette i egen kommunal forskrift kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. 
Hensikten med slike kriterier er å bidra til bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen.  
 
Denne forskrift skal også regulere at søkere til langtidsopphold i sykehjem har rett til å få et vedtak om å 
stå på kommunens venteliste.  Dette gjelder søkere som etter vurdering tilfredsstiller kommunens kriterier 
for langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp kan vente på en langtidsplass. Kommunens forskrift 
skal også inneholde bestemmelser om hvordan kommunen sikrer forsvarlig oppfølging av de som står på 
venteliste. Retten til vedtak skal gi trygghet for at vedkommende behov er sett og at et tilbud om 
sykehjemsplass er der nå behovet oppstår. 
 

Arkiv: :H30 
Arkivsaksnr: 2015/1360-9 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



Rådmannen har samarbeidet med fagsjef pleie og omsorg i Molde kommune i utarbeidelse av forslaget til 
denne forskrift. 
 
Den nye forskrift skal ha virkning fra 1. juli 2017. 
 
Vurdering 
Forslaget til forskrift er tilpasset lokale forhold og utarbeidet i samsvar med endringene i helse og 
omsorgsloven og pasient og brukerrettighetsloven som Stortinget vedtok 13. juni 2016.  Samtlige 
kommuner i landet arbeider nå med å lage en egen kommunal forskrift i forhold til dette området. Det som 
en ser er spesielt i forslaget som legges fram for kommunestyret i Nesset er at søkere som ønsker 
omsorgsbolig må ha en botid i kommunen på 2 år.  Bakgrunnen for at dette tas inn i forskrift skyldes bl. a 
at personer ikke skal flytte til kommunen med det formål å forvente å få tildelt en omsorgsleilighet til 
rettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Det er ikke knyttet økonomisk konsekvenser til innføring av ny kommunal forskrift 
 
Betydning for folkehelse 
Det ar søkerne blir satt på en venteliste vil for de aller fleste bidra til økt trygghet. Dette med bakgrunn i at 
en etter hvert vil få plass samt at det blir gitt en bekreftelse på at kommunen har vurdert at behovet for 
institusjonsplass er tilstede.  
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Postboks 8011 Dep Teatergt. 9 22 24 90 90 Hanne Ramstad Jensen 
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Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester - kriterier og ventelister   

Den 13. juni 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- 
og omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister. Grunnlaget for lovvedtaket er Prop. 
99 L (2015-2016) og Innst. 372 L (201-2016). 
 
Lovendringene 
For å tydeliggjøre retten til sykehjemsplass eller opphold i tilsvarende bolig særskilt 
tilrettelagt for heldøgns tjenester, er rettigheten presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 
2-1 e første ledd. Det fremgår klart av loven at pasient eller bruker har rett til slikt opphold 
dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som 
kan sikre pasienten og brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 
Kommunens korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 a første ledd. I disse tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles 
plass og kan ikke settes på venteliste. 
 
Ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven innebærer en plikt for den enkelte 
kommunene å utarbeide kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal omfatte 
pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men hvor kommunen 
vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemme i påvente 
av langtidsopphold. Ved fastsettelse av forskrift må kommunene følge forvaltningsloven 
kapittel VII, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 2-2. 
 
I pasient- og brukerrettighetsloven ny § 2-1 a andre ledd er det bestemt at pasient og bruker 



Side 2 
 

som oppfyller kommunens kriterier, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente 
av langtidsopphold, skal ha rett til vedtak. Vedtaket innebærer at vedkommende er kvalifisert 
for langtidsplass og skal føres på venteliste. Ny § 3-2 a fjerde ledd i helse- og 
omsorgstjenesteloven pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som 
venter på langtidsopphold.  
 
Regjeringen vil innføre nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller 
tilsvarende bolig etter at det er høstet erfaringer med de kommunale kriteriene og evaluering 
av forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenestene. Det er gitt forskriftshjemmel for å 
gi slike nasjonale kriterier i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a tredje ledd. 
 
Ikraftsetting 
Lovvedtaket innebærer at Kongen kan sette i verk de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.  
Retten til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 
i ny § 2-1 e første ledd i pasient- og brukerrettighetsloven, er en presisering av gjeldende rett. 
Det samme er kommunenes korresponderende plikt til å tilby slike tjenester i ny § 3-2 a første 
ledd i helse- og omsorgstjenesteloven. Disse bestemmelsene settes i kraft fra 1. juli 2016, jf. 
sanksjoner og ikrafttredelser i Statsråd 17. juni 2016.  
 
Når det gjelder lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister må kommunene 
gis tid til å utarbeide, gjennomføre høring og vedta kommunale forskrifter med kriterier for 
tildeling av langtidsplass i kommunen og på andre måter innrette seg etter lovkravene før 
pasientenes og brukernes rettigheter ikraftsettes. Kommunens plikt og hjemmel til å gi 
forskrifter etter ny § 3-2 a andre ledd i helse- og omsorgstjenesteloven settes derfor i kraft fra 
1. juli 2016, jf. sanksjoner og ikrafttredelser i Statsråd 17. juni 2016.  
 
Målet er å få hele ordningen i kraft i løpet av 2017. Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte 
på å få satt i kraft de resterende lovendringene knyttet til kommunale kriterier og ventelister 
fra 1. juli 2017, herunder bestemmelsene om pasient og brukers rett til vedtak dersom 
vedkommende oppfyller kommunens kriterier og settes på venteliste. Dette innebærer at de 
kommunale forskriftene må være vedtatt slik at de senest kan tre i kraft 1. juli 2017. 
 
Forskriftshjemmelen og forskrift med nasjonale kriterier for tildeling av langtidsopphold i 
sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester vil først iverksettes 
på et senere tidspunkt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Elisabeth Salvesen (e.f.)  
avdelingsdirektør 
 Hanne Ramstad Jensen 
 seniorrådgiver 
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Forskrift til høring 

 

Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende 
bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg - kriterier og 
venteliste. 

Hjemmel: Fastsatt av Nesset kommunestyre 22. juni 2017 med hjemmel i lov om 
kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24. juni 2011 nr. 30 § 3-2a. 

§ 1 Formål  
Forskriften skal sikre at den enkelte får et likeverdig tjenestetilbud med kriterier for 
tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for 
heldøgns tjenester. Forskriften omfatter også kriterier for rett til å stå på venteliste for 
opphold i slik tjeneste.   

§ 2 Virkeområde 
Forskriften gjelder for helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes av kommunen 
jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a. 

§ 3 Definisjoner  
I denne forskriften menes med 
a. Søker: en person som har søkt om langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende 

bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.  
b. Langtidsopphold i sykehjem: tids-ubegrenset opphold i sykehjem.  
c. Venteliste for langtidsopphold sykehjem: kommunens oversikt over de søkere 

som har fått vedtak om at de oppfyller kriterier for tildeling av langtidsopphold 
sykehjem, men som med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av 
langtidsopphold. Ventelisten er ikke et køsystem, og plass på ventelisten gir ikke 
fortrinnsrett til ledig plass på sykehjem, jf. § 5.   

§ 4 Kriterier for rett til langtidsopphold i sykehjem 
Tjenesten kan være aktuell dersom: 
a. søkers totale omsorgsbehov, fysiske, mentale eller sosiale tilstand er slik at 

hjemmetjenesten og/eller nettverket rundt søker ikke lenger er i stand til å ta hånd 
om vedkommende på en forsvarlig måte i hjemmet 

b. søker har behov for pleie og omsorg ved livets slutt 

§ 5 Rett til å bli satt på venteliste  
Søker som oppfyller kriteriene for langtidsopphold i sykehjem skal få tilbud om å stå 
på venteliste dersom det på det tidspunkt ikke er ledig sykehjemsplass. Kommunen 
skal i påvente av langtidsopphold i sykehjem tilby nødvendige og forsvarlige helse- 
og omsorgstjenester i søkers nåværende bolig. Det skal foreligge vedtak om de 
tjenester som i ventetiden samlet skal dekke søkerens behov klarlagt ut fra 
kriteriene i § 4.  



 

Ved ledig langtidsopphold i sykehjem skal søker på ventelisten med størst behov 
prioriteres. Behovet avgjøres etter en samlet vurdering med utgangspunkt i kriteriene 
i § 4.  

§ 6 Kriterier for tildeling av bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.  
Tjenesten kan være aktuell dersom søker: 
a. er hjemmehørende i Nesset kommunen og har bodd her minst to år 
b. har et helse- og omsorgstjenestebehov som kan dekkes ved tildeling av plass i 

bofellesskap/bokollektiv med heldøgns bemanning 
c. har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der bofellesskap/bokollektiv med 

heldøgns bemanning kan virke forebyggende mot ytterligere funksjonssvikt 

§ 7 Saksbehandling og klage  
Kommunen skal fatte vedtak om innvilgelse eller avslag på søknad om 
langtidsopphold i sykehjem.  
 
For søker som ikke tildeles langtidsopphold i sykehjem skal kommunen treffe vedtak 
med hensyn til om kriteriene i forskriftens § 4 er oppfylt eller ikke.  
 
Vedtak etter denne forskrift kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal jf. 
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. 

§ 8 Ikrafttredelse  
Forskriften trer i kraft 1. juli 2017.



 
 

 
 

 
 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 32/17 04.04.2017 
 
 
 

Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem - høring 
Vedlegg 
1 Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns 

tjenester - kriterier og ventelister 
2 Forskrift om rett til opphold i sykehjem høringsforslag 

 
 

Rådmannens innstilling 
1. Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boform særlig tilrettelagt 

for heldøgns omsorg – kriterier og venteliste, sendes på høring til relevante kommunale råd. 
2. Høringsfristen settes til 13. mai 2017. 
 
Behandling i Nesset formannskap - 04.04.2017  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Nesset formannskap – 04.04.2017 
1. Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende boform særlig tilrettelagt 

for heldøgns omsorg – kriterier og venteliste, sendes på høring til relevante kommunale råd. 
 

2. Høringsfristen settes til 13. mai 2017. 
 
 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og  
omsorgstjenesteloven om rett til opphold i sykehjem gjeldende fra 1. januar 2017. Lovendringen er vedtatt 
for å bedre rettsstillingen til søker av helse- og omsorgstjenester når det gjelder retten til opphold i sykehjem 
eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Lovendringen tilsier at søker har rett til slikt 
opphold dersom det etter en helhetlig og faglig vurdering er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre 
pasienten nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunen er etter lovendringen forpliktet 
til å fastsette i forskrift kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. Hensikten med slike kriterier er å 
bidra til bedre forutsigbarhet og mer åpenhet rundt tildelingsprosessen.  
 
Forskriften skal også regulere at søker til langtidsopphold i sykehjem har rett til å få et vedtak om å stå på 
kommunens venteliste.  Dette gjelder søkere som etter vurdering tilfredsstiller kommunens kriterier for 
langtidsopphold, men som med forsvarlig hjelp kan vente på en langtidsplass. Kommunens forskrift skal også 
inneholde bestemmelser om hvordan kommunen sikrer forsvarlig oppfølging av de som står på venteliste. 

Arkiv: H30 
 

Arkivsaksnr: 2015/1360-4 
 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 



Retten til vedtak skal gi trygghet for at vedkommende behov er sett og at et tilbud om sykehjemsplass er der 
nå behovet oppstår. 
 
Rådmannen har samarbeidet med fagsjef pleie og omsorg i Molde kommune i utarbeidelse av forslaget til 
denne forskriften som formannskapet skal godkjenne før det sendes ut på høring.  
 
Etter høringen skal forslaget til forskrift behandles i kommunestyret 22.6.2017.  
 
Den nye forskriften skal ha virkning fra 1. juli 2017. 
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Det er ikke knyttet økonomisk konsekvenser til innføring av ny kommunal forskrift 
 
Betydning for folkehelse 
Det å vite at en står på en venteliste for sjukeheimsplass kan skap ro og trygghet hos den som søker om plass. 
Dette kan til en viss grad påvirke helsen i positiv retning.


	Forside 
	Saksliste 
	PS 9/17 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
	PS 10/17 Referatsaker
	RS 12/17 Referat fra styremøte 22.03.2017 - Krisesenteret for Molde og omegn IKS
	Referat fra styremøte 22.03.17

	RS 13/17 Bruk av kjernejournal på Molde interkommunale legevakt
	Bruk av kjernejournal på Molde interkommunale legevakt
	Vedlegg
	Bruk av kjernejournal på Molde interkommunale legevakt


	RS 14/17 Antall psykisk utviklingshemmede over 16 år med vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven per 1.1.2017
	Antall psykisk utviklingshemmede over 16 år med vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven per 1.1.2017
	Vedlegg
	Antall psykisk utviklingshemmede over 16 år med vedtak etter helse og omsorgstjenesteloven per 1.1.2017
	Nesset - antall PU med vedtak 1.1.2017 - skjema (7.4.2017)


	RS 15/17 Nesset kommune - årsrapport 2016
	Nesset kommune - årsrapport 2016

	PS 11/17 Diskusjonsnotat til politiske organ i kommunene
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Diskusjonsnotat - politisk organisering nye Molde kommune


	PS 12/17 Brukerutvalg ved Nesset omsorgssenter
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Brukerutvalg sykehjem
	Mandat for  brukerutvalg Nesset omsorgssenter


	PS 13/17 Kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem, eller tilsvarende boform
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Lovendring om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister
	Forskrift om rett til opphold i sykehjem høringsforslag
	Særutskrift Forslag til kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem - høring



