
 

Nesset kommune 

 

 

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Valgnemnd 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 05.11.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 15:00 

 

 

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

vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 

 

 

 

 

 

Rolf Jonas Hurlen Vivian Høsteng 

ordfører politisk sekretær 
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Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-36 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 1/15 05.11.2015 

 

Valg av råd for eldre og funksjonshemma 2015-2019 

Vedlegg 

1 Kandidatar til Rådet for funksjonshemma i Nesset kommune frå HLF Molde 

2 Forslag til kandidater til eldreråd 2015-2019 og forslag om endring av rådet 

3 Brev av 15.10.2015 fra Pensjonistforbundet- eldre og funksjonshemmede er 

best tjent med hvert sitt råd 

4 Kopi av oppslag i Kommunal Rapport 29.10.15 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlemmer og personlige varamedlemmer i Råd for eldre og funksjonshemma 2015-2019 

velges: 

 

 

Leder: 

Nestleder: 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Etter delegasjon fra kommunestyret i k-sak 103/11 vedtok utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) 

21.11.2011, sak 32/11, at Råd for funksjonshemma skal ha felles råd med Eldrerådet. Det ble senere 

vedtatt at rådet skal benevnes som Råd for eldre og funksjonshemma. 

 

Både eldreråd og råd for funksjonshemmede er hjemlet i lov.  

 

Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner og fylkeskommuner for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne m.m. ble vedtatt av Stortinget og trådte i kraft 10.09.2007. Formålet med loven 

er at kommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret en åpen, bred og 



tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. 

 

Eldrerådet er opprettet i medhold av Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 08.11.1991, 

som et avdelingsovergripende utvalg med sikte på å sikre en reell innflytelse i alle kommunale saker 

som angår eldre. Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Rådet har rett til å uttale seg under 

behandlingen av alle saker som gjelder eldre, fra alle avdelinger innen kommunens virksomhet. 

 

Utvalget skal ha 5 faste medlemmer med personlige varamedlemmer. 1 av medlemmene skal 

representeres fra organisasjoner for medlemmer med nedsatt funksjonsevne (k-sak 103/11). Det er 

kommunestyret som velger rådet etter innspill fra pensjonistforeninger/ lag og organisasjoner. Minst 

ett medlem skal være folkevalgt representant og ha 2 personlige vararepresentanter. For felles råd for 

eldre og funksjonshemma skal leder og nestleder oppnevnes av kommunestyret, jf. Eldrerådslova §4a. 

 

Det er kommet forslag på kandidater fra HLF Molde og Nesset pensjonistforening. Nesset 

pensjonistforening anmoder samtidig om at man går tilbake til tidligere ordning med eget råd for eldre 

og eget råd for funksjonshemmede. 

 

 

Vurdering 

Det velges 5 faste medlemmer med personlige varamedlemmer hvorav et fast medlem representerer 

mennesker med nedsatt funksjonsevner og et medlem er politiker. Det må også velges leder og 

nestleder. 

 

 



 

 

V/leiar Elin Rønnekleiv 

Sollivn 101A, 6415 Molde 

tlf mobil 95 28 49 88 

mail: moldehorsel@hotmail.com 

 

Molde, 08.10.15 

Til 

 

Nesset kommune 

V/administrasjonen 

 

 

VÅRE KANDIDATAR TIL KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE 

MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN 2015-2019 – FRÅ 

OMRÅDET ”HØRSEL” 

 

Her er HLF Molde sine kandidatar, som er spurt, har sagt ja og er motivert for 

å sitje i rådet (nr 2 som vara): 
 

 

 

1. Martinus Leirvoll,   Frisvollveien 149, 

    6470 Eresfjord 

     tlf 993 71 818  

     Mail: tgroenvi@online.no  

 

2. Lene Holmen,   Nygårdsveien 4, 

     6462 Raudsand 

tlf  480 94 377 

     Mail: lene_holmen@hotmail.com 

 

Dei representerer begge HLF Molde, som m.a. kjempar for at alle 344 

høyrselshemma i Nessset skal få ein betre kvardag (2013-tal basert på HUNT-

undersøkelsen frå 1995-97 der ein finn at 15% av befolkninga har eit betydeleg 

høyrselstap). HLF Molde omfattar 8 kommunar, derav også Nesset.  

 

 

For styret i HLF Molde, 

Elin Rønnekleiv, leiar 

mailto:moldehorsel@hotmail.com
mailto:heidiopsvik@hotmail.com
mailto:arve-ho@online.no


Nesset Pensjonistforening

Qot°§//33.9.

6470  Eresfio?,.c[29. oktober 2015

Nesset kommune ,...------

Valgnemnda

Kommunehuset

6460  smsvÅc-s

Valg av Eldreråd 2015-2019 i Nesset -forslag på kandidater

Nesset Pensjonistforening tillater seg å  foreslå følgende kandidater til valget av Eldreråd i Nesset.

Jan Maridal, Raudsand

Torbjørg Karijord, Eidsvåg

Mellvin Steinsvoll, Eresfiord

Torbjørg Bugge, Eidsøra

Magny Nerland, Vistdal

Sverre Hoem, Eidsvåg

Nesset Pensjonistforening vil ellers vise til vedleggene og sterkt anmode om at Nesset kommune går

tilbake til tidligere ordning med eget Råd for eldre og eget Råd for funksjonshemmede.

Med vennlig hilsen

Nesset Pensjonistforening

   
mam

Gerd Myklebust [s[

leder

Vedlegg:  -  Brev til fylkesting og kommunestyrer fra Pensjonistforbundet, FFO og SAFO

-  Oppslag i  Kommunal Rapport



Pensjonistforbundet

Vår  dato:T`IaIIe Ikest' k erI fy ing og ommunestyr 15102015

Eldrerådsloven og Lov om råd eller anna representasjonsordning i  kommunar og

fylkeskommunarfor menneske med nedsett funksjonsevne m.m., ble vedtatt for å sikre eldre

og funksjonshemmede økt innflytelse og begrunnet med  at  begge grupper er

underrepresentert  i  folkevalgte organer. Resultatet fra valget  i  høst bekrefter at det fortsatt

er behov for eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse i alle fylker og

kommuner.

Vår erfaring er at eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er best tjent med hvert sitt

råd, fordi hver enkelt gruppes innflytelse svekkes om deres råd slås sammen.

Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og Samarbeidsforumet av

funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) ønsker derfor å minne alle nyvalgte

kommunestyrer og fylkesting om at å slå sammen eldreråd og råd for mennesker med

nedsatt funksjonsevne, kun kan skje om organisasjoner som representerer dem samtykker.

Hvis enten eldres organisasjoner eller organisasjoner som representerer mennesker med

nedsatt funksjonsevne ikke ønsker et felles råd, oppfylles ikke formålet med eldrerådsloven

og Lov om råd eller  anna  representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for

menneske med nedsett funksjonsevne m.m. Felles råd bør kun velges i spesielle tilfeller. Det

fremgår av (daværende) Arbeids- og inkluderingsdepartementets rundskriv A-32/2007:

«Kommunen og/ eller fylkeskommunen kan vedta å opprette felles råd for eldre og menneske

med nedsett funksjonsevne.

Skal ei representasjonsordning fungere godt. må ho ha legitimitet. Dersom menneske med

nedsett funksjonsevne og eldre ikkje opplever å ha sterke nok felles interesser og dermed

ikkje vil medverke til eit felles råd, så vil ikkje eit felles råd oppfylle formålet med lova.

Departementet ser det som avgjerande for ordninga at både organisasjonene, etablerte

frivillige råd for menneske med nedsett funksjonsevne og eldreråda vert høyrde før

kommunen/fylkeskommunen tek stilling til kva for representasjonsordning dei skal ha.

Saksområdet for eit eventuelt felles råd vil være saker som er særleg viktige for menneske

med nedsett funksjonsevne og alle saker som gjeld levekâra for eldre. Departementet viser

til rundskriv A-28/07 for omtale av saksomrádet for råd for menneske med nedsett

funksjonsevne. Departementet meiner at felles råd berre bør veljast i særskilde høve»

Side



Pensjonistforbundet, FFO og SAFO oppfordrer alle kommunestyrer og fylkesting til å ikke

opprette felles råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Kommunestyrer og

fylkesting som likevel vurderer felles råd, må involvere eldres og funksjonshemmedes

organisasjoner og kun vedta felles råd om begge gruppers organisasjoner samtykker.

Eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er lovpålagte organer hjemlet  i  to

ulike lover. Vi har vært i kontakt med direktør Helge Eide i KS om verdien av å ha separate råd

for eldre og personer med funksjonsnedsettelse, både for gruppene de representerer og for

kommunestyrene og fylkestingene. Vi anmoder alle som opplever lokale uenigheter om

forståelse av lovene om å kontakte  KS i  fylket og våre organisasjoner for å få hjelp.

Vennlig hilsen

Jan Davidsen Knut Magne Ellingsen /s Arne Lein /s

Pensjonistforbundet FFO SAFO

FunksjonshemmedesPensjonistforbundet
pro Fellesorganlsasjon SAFO

Side  '



Advarer mot  á  slå sammen råd

Kommunal Rapport, side 17 (29. okt. 03:39) (28. okt. 15:37)
+1 more

Sammenslåing av eldreråd og råd for personer med
funksjonsnedsettelse er kun tillatt hvis både eldre og
funksjonshemmedes organisasjoner støtter dette. En
sammenslåing SVEKKER MEDBESTEMMELSEN til eldre og
funksjonshemmede.  

'1:-_._
v



 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-37 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 2/15 05.11.2015 

 

Valg av Klagenemnd for eiendomsskatt. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlemmer og varamedlemmer til Klagenemnd for eiendomsskatt velges: 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

I h.t. Lov om Eiendomsskatteloven § 20; Klage vert avgjort av ei nemnd som kommunestyret vel, 

dersom ikkje kommunen tar klagen til følgje. Kommunestyret kan anten opprette ei eiga nemnd til å ta 

seg av oppgåvene eller leggje oppgåvene til ei anna kommunal nemnd. Medlemmer i formannskapet 

kan ikke være med i eiendomsskattenemnder, § 21. 

 

Nesset kommune har for inneværende valgperiode valgt en overtakstnemnd for eiendomsskatt 

(ankenemnd) på 6 medlemmer og like mange varamedlemmer.  

Antallet medlemmer skal være det dobbelte av antallet i takstnemnda.  

 

Vurdering 

Det foreslås at navnet på nemnda endres fra Overtakstnemnd for eiendomsskatt til Klagenemnd for 

eiendomsskatt. Det velges 6 medlemmer med like mange vara. Nemda velger selv leder og nestleder. 

 

 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-38 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 3/15 05.11.2015 

 

Valg av Takstutvalg for eiendomsskatt. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlemmer og varamedlemmer til Takstutvalg for eiendomsskatt velges: 

 

 

 

Leder: 

 

Nestleder 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommune har for inneværende valgperiode valgt et takstutvalg for eiendomsskatt på 3 

medlemmer med varamedlemmer, jfr. Eiendomsskatteloven § 8 A- 3 pkt 4, Kommunestyret kan i 

staden for løysinga i andre ledd, utnemne ei sakkunnig nemnd som skal setje taksten på grunnlag av 

forslag frå tilsette synfaringsmenn. 

 

Formannskapet har i ht delegasjonsreglementet pkt 2.2.2.4 myndighet til å velge takstutvalg for 

eiendomsskatt, men ikke overtakstnemnd (klagenemnd) for eiendom. Spørsmålet blir derfor om det er 

hensiktsmessig at forskjellige organ velger utvalg etter eiendomsskatteloven. Ved valget i 2011 

innstilte valgnemnda direkte til kommunestyret. 

Vurdering 

Det velges 3 medlemmer med 5 varamedlemmer. Det velges leder og nestleder. 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-28 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 4/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Forstanderskapet i Nesset Sparebank - valg av representanter 2015-2019 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som representanter og vararepresentanter til forstanderskapet i Nesset Sparebank 2015-2019 velges: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Valg av forstanderskap i Nesset Sparebank skal følge kommunestyreperioden, og Nesset kommune må 

derfor utpeke sine representanter.  

 

Hjemmel for opprettelse av forstanderskap finnes i Lov om sparebanker (Sparebankloven) av 

24.05.1961 nr. 1. 

 

Kommunestyret velger hvert 4. år så mange medlemmer av forstanderskapet og varamedlemmer som 

vedtektene bestemmer (§8b). Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.  

 

Et valgt medlem av eller formann for forstanderskap eller kontrollkomité eller styre eller tillitsmann i 

tilsvarende lokalt organ kan ikke ha dette tillitsverv i samme bank i et sammenhengende tidsrom 

lenger enn 12 år eller ha disse tillitsverv i samme bank i et lengre samlet tidsrom enn 20 år (§7) 

 

I henhold til §3-3 i vedtektene for Nesset Sparebank skal kommunestyret velge 5 medlemmer og 3 

varamedlemmer. 

 

For ordens skyld kan det nevnes at tillits- og tjenestemann eller revisor i en sparebank ikke uten 

samtykke av forstanderskapet kan være tillits- eller tjenestemann i annen kredittinstitusjon. Denne 

bestemmelse gjelder ikke kredittinstitusjoner som etter sine vedtekter helt eller delvis er opprettet av 

sparebanken (sparebankloven §19). 



 

Representantene har i inneværende periode vært: 

 

Representanter     Vararepresentanter 

Vigdis Listaul     1. Anne Marie Kalset 

Ola Einar Stolsmo     2. Stephan Berg 

Kari Haga Sølvik     3. Lilly K. Svensli 

Paul Nauste      4. Stein Ivar Bjerkeli 

Audhild Nauste 

 

Ved behandling i kommunestyret 26.03.2015, sak 25/15, ble Kari Haga Sølvik innvilget fritak etter 

søknad. Som ny representant ut perioden ble Anne Marie Kalset valgt. 

 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge 5 representanter og 3 vararepresentanter til forstanderskapet for Nesset 

Sparebank 2015-2019. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-31 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 5/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Mardølafondet/Utviklingsfondet - valg av styre 2015-2019 

Vedlegg 

1 Vedtekter for Mardølafondet 

2 Retningslinjer for utviklingsfondet for indre Nesset 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlemmer og personlige varamedlemmer i Mardølafondet 2015-2019 velges: 

 

 

I tillegg velges følgende representant(er) og personlig vararepresentant(er) fra de øvrige bygdalag til 

Utviklingsfondet 2015-2019: 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Mardølafondet, tidligere kalt Næringsfondet i Nesset kommune, er opprettet ved Kongelig Resolusjon 

av 31. juli 1970. 

 

Vedtekter for Mardølafondet er vedtatt av Nesset kommunestyre den 16.03.93 og stadfestet av 

Fylkesmannen i brev av 07.07.93. Senere er vedtektene endret av kommunestyret i sak K 179/97 og 

godkjent av fylkesmannen 1.4.98 

 

I vedtektene heter det i § 4 bl.a.: 

 

Nesset kommunestyre er øvste styringsorgan for Mardølafondet. Kommunestyret skal velje eit 

fondsstyre med oppgåver og kompetanse som nevnt i § 6.  

 



Fondsstyret skal ha 5 medlemmar med personlege varamenn. 3 av medlemmane med varamenn 

skal være busette i Eikesdal og Eresfjord skolekrinsar. Funksjonstida er 4 år og fylgjer 

kommunestyret si funksjonstid. Fondsstyret skal sjølv velje leiar, nestleiar og sekretær. 

 

I tillegg skal Mardølafondet også forvalte avkastningen av utviklingsfondet for indre Nesset. Dette er 

et fond som baserer seg på inntekten av de 400 kw som ble tildelt kommunen i forbindelse med 

utbyggingen av Aura og Lilledalsvassdraget.  I de retningslinjene for fondet som ble vedtatt av 

kommunestyret 31.05.07, sak K 040/07, heter det i pkt. 5 bl.a.: 

 

Fondet forvaltes av Mardølafondets styre. Bygdene Eresfjord, Vistdal, Eikesdal og Bugge skal 

være representert i styret når saker som gjelder tildeling av midler fra fondet er til behandling. 

Kommunestyret skal velge representanter fra de bygder som ikke er representert i 

Mardølafondet. 

 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge fem representanter med personlige varamedlemmer til Mardølafondets 

styre.  

 

For behandling av saker i utviklingsfondet bes kommunestyret i tillegg om å velge representanter fra 

de bygdelag som ikke er representert i Mardølafondet. 

 

Vedtektenes § 4 fastsetter at fondsstyret selv velger leder, nestleder og sekretær. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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VEDTEKTER FOR MARDØLAFONDET 
 

 

 

 

§ 1 

 
Heimel og kapital 
 

Mardølafondet, tidlegare kalla Næringsfondet i Nesset kommune, er skipa ved kongeleg 

resolusjon frå 31. juli 1970, der det heiter i pkt. 7: 

 

"Før reguleringene og overføringene tas i bruk, plikter anleggenes eier å innbetale Nesset 

kommune kr 7.000.000,- som avsettes til et næringsfond for kommunen. Fondet anvendes etter 

nærmere bestemmelse av kommunestyret til fremme av næringslivet i kommunen. Fondet skal 

dog fortrinnsvis anvendes til beste for de berørte distrikter innen kommunen. Vedtekter for 

næringsfondet skal være undergitt Industridepartementets godkjennelse." 

 

 

 

§ 2 
 

Føremål 
 

Fondet skal nyttast i samsvar med pkt. 7 i konsesjonsvilkåra og etter dei retningslinene som er 

gjevne av Stortinget og departementet. 

 

Fondet skal hjelpe til med finansiering av tiltak som kan fremje næringslivet i Nesset 

kommune, også primærnæringene, og då særleg i Eikesdal og Eresfjord skulekrinsar, ved å ta 

vare på det eksisterande næringsliv og stimulere til nye næringstiltak. 

 

 

 

§ 3 

 
Virkemåte og vilkår 
 

Både den årlege avkastinga og sjølve fondskapitalen kan nyttast til føremål som nemnt i § 2 

og på den måten som er nemnt nedanfor. 

 

 

a. Lån 

 

Fondet kan yte lån der finansiering gjennom vanlege kredittinstitusjonar og offentlege 

støtteordningar ikkje strekk til. Det bør til vanleg krevjast at fondet sine ytingar vert sikra ved 

tinglyst panterett i søkjaren sin eigedom. 
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b. Tilskott 

 

Fondet kan i særskilde høve, der det etter vedtektene ikkje kan gjevast tilskott frå andre 

kommunale fond, yte stønad i form av direkte tilskott. 

 

c. Stipend 

 

Det kan gjevast stipend til søkjar som er busett i kommunen eller som skal slå seg ned her, og 

som skal utvide ein særskild fagkunnskap i næringsverksemd ved studiereiser og/eller 

skulegang. Stipend kan ikkje gjevast til vanleg utdanning ved t.d. høgskule/universitet. 

 

d. Aksjeteikning 

 

Fondet kan teikne aksjar eller andelar i tiltak som har særleg stort verde for næringslivet. 

 

e. Storleiken på fondet sine ytingar. 

 

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

til kr 500.000 av samla kapitalbehov over ein periode på 3 år når det gjeld lån. (Lån definerast 

ikkje som støtte). Ved søknad om eventuell ytterlegare støtte frå offentlege midlar innan 

utløpet av treårsperioden, må støtte frå dette fondet oppgis. 

 

Tilskott og stipend skal ikkje overstige kr 15.000. 

 

Nedbetalingstid for lån skal normalt vera lik låneobjektet si nedskrivingstid inntil 15 år. I 

einskildhøve kan det innvilgast inntil to års avdragsfridom. Rentefoten skal vera rimeleg, og i 

samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande retningsliner for fondet. 

 

 

 

§ 4 
Styringsorgan 
 

Nesset kommunestyre er øvste styringsorgan for Mardølafondet. 

Kommunestyret skal velje eit fondsstyre med oppgåver og kompetanse som nemnt i § 6. 

 

Fondsstyret skal ha 5 medlemar med personlege varamenn. 3 av medlemane med varamenn 

skal vere busette i Eikesdal og Eresfjord skulekrinsar. Funksjonstida er 4 år, og fylgjer 

kommunestyret si funksjonstid. Fondsstyret skal sjølv velje leiar, nestleiar og sekretær. 

Fondsstyret sine medlemar skal ha fri reise etter kommunens regulativ til styremøte, og elles 

den godtgjersle som kommunestyret fastsett.  

 

Rekneskapen for Mardølafondet skal førast av kommunekasseraren og reviderast av 

kommunerevisoren. 
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§ 5 

 
Møteskipnad for fondsstyret 
 

Styremøte vert halde når leiaren eller minst 3 styremedlemer finn det naudsynt, likevel minst 

3 gonger for året. 

 

Styret er vedtaksført når minst halvparten av styremedlemene er til stades. 

 

Vedtak vert gjort med vanleg (simpelt) fleirtal. 

 

 

 

§ 6 

 
Oppgåver og kompetanse for fondsstyret 
 

Fondsstyret skal: 

 

a. så lang som råd sjølv ta initiativ til tiltak som kan fremje næringslivet i kommunen. 

 

b. forvalte fondsmedelen , jfr. § 8. 

 

c. handsame søknader om støtte frå fondet. 

 

d. foreta naudsynte undersøkingar før det vert gjort vedtak om lån eller tilskott, og 

fondsstyret kan i denne samanhengen engasjere konsulenthjelp til utgreiing av 

tekniske, juridiske, økonomiske eller andre sider ved sakene. 

 

e. gje tilråding til kommunestyret i spørsmål om endring av denne vedtekta, jfr. § 8. 

 

f. innan 15. februar kvart år sende kommunestyret rekneskap for det siste året saman 

med årsmelding om verksemda og fondet sine engasjement. 

 

Gjenpart av rekneskap og årsmelding skal sendast Fylkesmannen og fylkeskommunen 

si nærings- og miljøavdeling. 

 

 

§ 7 

  
Kommunestyret sine oppgåver 
 

Kommunestyret kan delegere avgjerdsmynde i enkeltsaker. 

 

a. Kommunestyret skal godkjenne rekneskap og årsmelding for fondet. 
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b. Ved delegert avgjerdsmynde tek kommunestyret avgjerd i ankesaker, men 

formannskapet som ankenemnd skal uttale seg i slike saker før dei vert lagde fram for 

kommunestyret til avgjerd. 

 

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

kommunestyret til endeleg avgjerd når det gjeld bruk eller ikkje bruk av 

fondsmedelen. Eit slik krav må setjast fram i det møtet der vedtaket blir gjort. 

 

 

§ 8 
Forvaltning 
 

Fondet sine ledige midlar skal plasserast på best mogleg måte, både når det gjeld sikkerheit og 

avkastning, men likevel slik at ein tilstrekkeleg sum på pårekna utbetalingar er disponible for 

styret til kvar tid. 

 

Styra i fonda får fullmakt til å plassere ledige midlar. 

 

Renter og avdrag frå låntakarar vert ført attende til fondet. 

 

Fondsstyret sin leiar har tilvisingsrett innanfor dei vedtak som fondsstyret eller 

kommunestyret har gjort.  

 

Fondsstyret har høve til å leige inn sekretærhjelp og hjelp til å utføre banktekniske tenester. 

 

Forvaltninga av fondet skal skje i samsvar med denne vedtekta og kommunestyret sine 

retningsliner. 

 
 

§ 9 

 
Endringar av vedtektene 
 

Spørsmål om endring av vedtektene skal både fondsstyret og kommunestyret gje fråsegn om, 

og endringane kan ikkje tre i kraft før dei er godkjende av fylkesmannen. 

 

 

Vedtatt av Nesset kommunestyre den 16.03.93, sak K 025/93. 

Godkjent av fylkesmannen i skriv av 07.07.93. 

 

Endra i samsvar med reglane i rundskriv H-3/94 frå KAD gjeldande frå 1. januar 1994. 

 

Endra i samsvar med vedtak i sak K 170/97, godkjent av fylkesmannen den 01.04.98. 





 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-32 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 6/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord - valg av styre 2015-2019 

Vedlegg 

1 Vedtekter for Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlemmer og varamedlemmer til Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 2015-2019 velges: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord i Nesset kommune er etablert med vedtak i Nesset 

kommunestyre 16.2.93, sak K 005/93 og ved vedtak i Stortinget 16.12.96 i samsvar med dokument 

8:86 for 1995-96 og innstilling S.nr. 29 for 1996-97. 

 

Vedtektenes § 4 lyder: 

 

Nesset kommunestyre er det øvste styringsorgan for miljøfondet. Kommunestyret skal velje eit 

fondsstyre med oppgåver og kompetanse som nemnt i § 6. 

 

Fondsstyret skal ha 5 medlemmar med like mange varamedlemmar. 2 av medlemmane og 

varamedlemmane blir valde frå Eikesdal og 2 av medlemmane og varamedlemmane frå 

Eresfjord. Vararekkene skal vere nummererte. 

 

Funksjonstida er 4 år, og ho føl kommunestyret si funksjonstid. Fondstyret skal sjølv velje 

leiar, nestleiar og sekretær. Fondstyret sine medlemmar skal ha fri reise etter kommunen sitt 

regulativ til styremøta, og elles den godtgjersle som kommunestyret fastset. Utgiftene til dette 

bli dekte av fondet. 

 



Rekneskapen for Miljøfondet skal førast av kommunekassa og vert revidert av 

kommunerevisoren. 

 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge to medlemmer med varamedlemmer fra Eikesdal og to medlemmer med 

varamedlemmer fra Eresfjord. I tillegg skal et femte medlem med varamedlem velges.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



VEDTEKTER - MILJØFOND FOR EIKESDAL OG ERESFJORD 
 

Vedtekne av Kommunestyret i Nesset sak 102/98 

 

 
§ 1 HEIMEL OG KAPITAL 

 

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord i Nesset kommune, er etablert med vedtak i Nesset 

kommunestyre den 16.02.93, sak K 005/93 og ved vedtak i Stortinget 16.12.1996 i samsvar 

med dokument 8:86 for 1995-96 og Innst. S.nr. 29 for 1996-97. 

 

I samsvar med desse vedtektene betalar Nesset kommune kr 6.000.000,- til eit miljøfond for 

Eresfjord og Eikesdal. Fondet skal nyttast etter nærare vedtak i kommunestyret, for 

innbyggjarar i Eresfjord og Eikesdal. 

 

Vedtektene skal være godkjende av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 

 

 

§ 2 FORMÅL 

 

Miljøfondet for Eresfjorden og Eikesdalen skal hjelpe til med finansiering av tiltak som kan 

fremje miljøfaktorar som gjev betra livskvalitet, for innbyggarane i bygdene Eresfjord og 

Eikesdal. 

 

Miljøet er summen av alle faktorar som menneska er omgjevne og påverka av. 

 

 

§ 3 VIRKEMÅTE OG VILKÅR 

 

Den årlege avkastninga og sjølve fondskapitalen kan nyttast i formål som nevnt i § 2 og på 

den måten som er nemnt nedanfor. 

 

Avkastninga av fondskapitalen kan delast ut av fondstyret kvart år. Minst 10 % av 

avkastninga skal leggjast til fondskapitalen kvart år. 

 

a) Lån 

Fondet kan yte lån. 

Det skal til vanleg krevjast at fondet sine ytingar vert sikra mot tinglyst panterett i 

søkjaren sin eigedom. 

Lån kan berre ytast av sjølve fondskapitalen. 

Lån skal normalt ikkje ha lengre nedbetalingstid enn 8 år. Rentefoten skal vere 

rimeleg. 

 

b) Tilskot 

Tilskot kan ytast av avkastninga. 

 

 

 

 



c) Stipend 

 

Det kan gjevast stipend til søkjarar som er busette i Eresfjord eller Eikesdal eller som 

skal slå seg ned der, og som skal tileigne seg ein særskild fagkunnskap om 

miljøfremjande tiltak for desse bygdene. Vanleg utdanning ved høgskular eller 

universitet gjev ikkje rett til stipend. 

 

Stipendet kan berre gjevast ved bruk av avkastninga av fondet. 

 

d) Storleiken på fondet sine ytingar 

Fondet sine samla ytingar til eit tiltak skal normalt ikkje vere større enn 40 % av dei 

totale kostnadene.  

 

I einskilde tilfelle kan fondet nyttast til ytingar utover dette, dersom tiltaket synest å 

vere eit særs viktig tiltak i Eikesdal eller Eresfjord. 

 

Lån til eit enkelttiltak kan ytast med maksimalt kr 100.000,-. 

 

 

§ 4 STYRINGSORGAN 
 

Nesset kommunestyre er det øvste styringsorgan for miljøfondet. Kommunestyret skal velje 

eit fondsstyre med oppgåver og kompetanse som nemnt i § 6. 

 

Fondstyret skal ha 5 medlemmar med like mange varamedlemmar. 2 av medlemmane og 

varamedlemmane blir valde frå Eikesdal og 2 av medlemmane og varamedlemmane frå 

Eresfjord. Vararekkene skal vere nummererte. 

 

Funksjonstida er 4 år, og ho føl kommunestyret si funksjonstid. Fondstyret skal sjølv velje 

leiar, nestleiar og sekretær. Fondstyret sine medlemmar skal ha fri reise etter kommunen sitt 

regulativ til styremøta, og elles den godtgjersle som kommunestyret fastset. Utgiftene til dette 

blir dekte av fondet.  

 

Rekneskapen for Miljøfondet skal førast av kommunekassa og vert revidert av 

kommunerevisoren. 

 

 

§ 5  MØTE FOR FONDSTYRET 

 

Styret skal følgje vedteken forretningsorden for styret si verksemd. Forretningsorden skal 

følgje vanlege kommunale reglar for innkalling til møter, forfall, bruk av møtebøker, 

utskrifter m.v. Styret vedtek sjølv forretningsorden for styret si verksemd. 

 

 

§ 6 OPPGÅVER OG KOMPETANSE FOR FONDSTYRET 
 

Fondstyret skal: 
 

a) forvalte fondsmidlane, jfr. § 8 

b) behandle søknader om støtte frå fondet 



c) gjennomføre nødvendige undersøkingar før det blir gjort vedtak om lån eller tilskot. 

Fondstyret kan i denne samanheng engasjere konsulenthjelp til utgreiing av saker. 

d) så langt som råd sjølv ta initiativ til å fremje samfunnsnyttige tiltak i Eresfjord og 

Eikesdal. 

e) rekneskapen for Miljøfondet skal avsluttast innan 15. februar kvart år. Rekneskapen 

for fondet skal godkjennast av kommunestyret saman med årsmelding om verksemda 

og fondet sitt engasjement. 

Gjenpart av rekneskap og årsmelding skal sendast Fylkesmannen. 

f) gje tilråding til kommunestyret i spørsmål om endringa om denne vedtekta, jfr. § 9. 

 

 

§ 7 KOMMUNESTYRET SINE OPPGÅVER 
 

Kommunestyret kan delegere avgjerdsmynde i enkeltsaker. 

 

a) Kommunestyret skal godkjenne rekneskap og årsmelding for fondet. 

b) Fondstyret er delegert mynde til å treffe vedtak i enkeltsaker. 

c) Ved klagebehandling er den kommunale klagenemnd endeleg klageinstans. 

d) Eit mindretal i fondstyret kan krevje ei sak inn til kommunestyret til endeleg avgjer. 

Eit slikt krav må setjast fram i det møtet der vedtak blir gjort. 

 

Dersom ei sak skal sendast til kommunestyret, må det grunngjevast at vedtaket er i 

strid med vedtektene. 

 

 

§ 8 FORVALTNING 

 

Forvaltning av fondet skal skje i samsvar med denne vedtekta og kommunestyret sine 

retningsliner. 

Fondet sine ledige midlar skal plasserast i bank eller på anna måte, og på slike vilkår at det 

gjev størst mogleg avkastning, men likevel slik at ein tilstrekkeleg sum til pårekna 

utbetalingar er disponible for styret til ei kvar tid. 

Renter og avdrag frå låntakarar vert førte attende til fondet. 

Avkastning av fondskapitalen skal førast attende til denne og kan nyttast i samsvar med 

vedtekta sin § 3, bokstav b) og c). 

 

Ved tap av utlån etter § 3, bokstav a) skal slike tap dekkjast av avkastning av fondskapitalen 

før det vert gjort tildeling etter § 3, bokstav b) og c). 

 

Fondstyret sin leiar har tilvisingsrett innanfor dei vedtak som fondstyret eller kommunestyret 

har gjort. Fondstyret har høve til å leige inn sekretærhjelp og hjelp til å utføre banktekniske 

tenester. 

 

 

§ 9  ENDRINGAR AV VEDTEKTENE 
 

Spørsmål om endring av vedtektene skal både fondstyret og kommunestyret gje fråsegn om, 

og endringane kan ikkje tre i kraft før dei er godkjende av Fylkesmannen. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 7/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Valg av kommunal heimevernsnemd. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlemmer av kommunal heimevernsnemd velges: 

 

 1. 

 

 2. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

I forskriften til Lov om Heimevernet heter det blant annet: 

 

Pkt. 22  

I hver kommune skal det være en kommunal heimevernsnemd med rådgivende myndighet. I en 

kommune skal det opprettes flere slike nemnder når kommunestyret vedtar dette etter 

anmodning fra distriktssjefen. 

 

Pkt. 23 Medlemmer. 

a) Nemnda skal ha som medlemmer: 

- To medlemmer oppnevnt av kommunestyret 

- Ett medlem fra den lokale politimyndighet 

b) Nemnda velger selv leder og sekretær blant nemndas medlemmer. 

 

 

 



 Pkt. 24 Nemndas oppgaver 

 

a) Nemnda representerer de sivile myndigheter i kommunen og skal fremme samarbeidet 

mellom disse og heimevernsområdene i kommunen.  

 

b) Nemnda kan uttale seg i saker av spesiell viktighet for Heimevernet når nemnda anser dette 

nødvendig.  

 

c) Nemnda skal spesielt behandle de personellsaker som det er gitt egne bestemmelser for 

under heimevernslovens §§ 4, 5 og 6. Ved behandlingen av slike saker skal vedkommende 

områdesjef delta.  

 

d) Ved tilsetting av områdesjef skal nemnda uttale seg om søkere. Er det flere nemnder i 

heimevernsområdet skal nemnda der søkeren har bopel uttale seg.  

 

e) Det skal føres møtebok hvor nemndas vedtak inntas. Møtebokens innhold skal bare gjøres 

kjent for de som har tjenstlig behov for dette. Når nemnda ikke er samlet til møte, oppbevares 

møteboken normalt hos politiets representant. 

 

Heimevernsnemda skal tre i funksjon fra 01.01.2016 og har en funksjonstid på fire år. 

 

 

Vurdering 

Kommunestyret oppnevner to medlemmer til kommunal heimevernsnemd. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 8/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Valg av fjellstyre 2015-2019 

Vedlegg 

1 Info til kommunar med statsallmenning om oppnemning av fjellstyre 

2 Uttale frå adv Tor Gresseth vedk forholdet mellom kommune og fjellstyre 

3 LMD si vurdering av interesserepresentasjon i fjellstyra 

4 Oppnevning av representantar til Nesset Fjellstyre 

5 Nesset Fjellstyre - dato for overtaking av nytt fjellstyre - utskrift av møtebok 

fra styremøte 26.10.15, sak 31/15 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlemmer og varamedlemmer for Nesset fjellstyre 2015-2019 velges følgende: 

 

Medlemmer:     Personlige varamedlemmer: 

 

 

 

 

Leder: 

Nestleder: 

 

Fjellstyret trer i kraft dd.mm.åå. 

 

 

Saksopplysninger 

I hver kommune hvor det er statsallmenning skal det være et fjellstyre, jf. fjelloven §3.  

 

Fjellstyret skal ha 5 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges av kommunestyret. Blant 

disse velger kommunestyret en leder og en nestleder. 



 

Funksjonstiden er 4 år og følger kommunevalgperioden. 

 

Flertallet av medlemmene med varamedlemmer skal velges blant personer som siste året har vært og 

fremdeles er bosatte i området der allmenningen ligger – og som Kongen fastsetter grensene for – eller 

i bygd eller grend der innbyggerne fra gammel tid har utøvd allmenningsbruk i allmenningen. 

 

Kommunestyret skal sørge for at jakt, fiske og friluftsinteressene blir representert i fjellstyret og at 

minst 2 medlemmer med varamedlemmer blir valgt blant de som har rett til allmenningsbruk i 

allmenningen som jordbrukere. 

 

For øvrig gjelder reglene i kommuneloven om hvem som kan velges som medlem av kommunale 

nemnder tilsvarende ved valg av fjellstyre. 

 

Eikesdal sameige har i brev av 03.09.2015 oppnevnt Nikolai Finset og Else Janne Sæter (begge bosatt 

i Eikesdal) som representanter for rettighetshaverne i allmenningen.  

 

Fjellstyret vedtok i sitt møte 26.10.2015 følgende: 

 

Dersom ikkje andre signal kjem frå Nesset Kommune sit det gamle fjellstyret ut kalenderåret 

2015. Det nye styret vert invitert til å møte på det siste møtet til det gamle styret i løpet av 

november, eller desember. Felles middag. 

 

I følge møteboka er dette etter råd fra Norges Fjellstyresamband som ber om at kommunene vurderer 

tidspunktet for innsetting av nytt fjellstyre i samarbeid med det sittende fjellstyret.  

 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge fem medlemmer med personlige varamedlemmer til Nesset fjellstyre 2015-

2019, samt leder og nestleder blant disse. 

 

Kommunestyret bes ta stilling til tidspunkt for innsetting av det nye fjellstyret.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



Til kommunar som har fjeilstyre

Oslo, 31. august 2015

KOMMUNEVALET 2015 - VAL AV NYE FJELLSTYRE
Norges Fjelistyresamband har ved tidlegare kommuneval erfart at det har vore noko uvisse
kring oppnemning av fjelistyre, samt forholdet mellom kommune og fjelistyre. Vi finn det
difor rett å gje ein kort informasjon i framkant av komrnunevalet i 2015. Bestemmingar om
oppnemning av fjeilstyre går fram av Fjellova, kap. III. Oppnemning av fjelistyre er også
omtala i “Håndbok for fjeilstyrer 2011-2015”. Denne er tidlegare sendt til kommunar som
har fjellstyre.

Forholdet mellom kommunane og fjeilstyra:
Etter innføringa av den nye kommunelova, der fleire statlege nemnder vart kommunale,
har vi tidlegare fått spørsmål om fjeilstyra si stilling. På denne bakgrunnen har vi bedt
advokat Tor Gresseth om å utarbeide ei juridisk utgreiing som beskriv forholdet mellom
kommune og fjelistyre nærmare. Utgreiinga konkluderar med at fjeilstyra ikkje er ei
kommunal nemnd. Utgreiinga har vore til vurdering i Landbruks- og matdepartementet og
Statskog SF, som har anbefalt at denne blir lagt fram for kommunane. Den juridiske
utgreiinga ligg ved.

Vi har også lagt ved eit skriv frå Landbruks- og matdepartementet som tek opp temaet
interesserepresentasjon i fjeilstyra, og som viser kva kritereie som skal leggast til grunn
etter LMD si meining.

Tidspunkt for innsetjing av nytt fjelistyre:
I følgje den nye kommunelova skal utval som ein hovudregel veljast og settast inn kort tid
etter kommunevalet. For enkelte fjellstyre kan dette vere lite høveleg. På bakgrunn av
dette, ber vi kommuriane vurdere tidspunktet for innsetjing av nytt fjelistyre i sarnråd med
det sitjande fjeilstyret.

Oversikt over dei nye fjelistyra:
Vi ber samtidig om ein oversikt for dei nye fjeilstyremedlemmane, med adresser og
telefonnummer, så fort som råd etter oppnemninga av fjeilstyret. Vi vil formidle denne
oversikten til Statskog SF og Direktoratet for Naturforvaltning.

Oversikten sendast til: Norges Fjelistyresamband, Stortingsgt. 30, 0161 OSLO eller
Epost; nfs@fjellstyrene.no

ed lsing
‘Nor 5tyre5am11(1

\Dag leiar
Perly Berge
Rådgj evar

Kopi: Fjeilstyra
Statskog SF



ADVOKATFI RMAET

BRYN, BJERKNES, WAHL-LARSEN & CO. ANS

MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Norges Fjellstyresamband

v/Kirsten Andersen

Tollef Bredals vei 13

7460 RØROS

ERIK BRYN (H) 22832873
ROAR BJERKNES (1-4) 22832871
KARL WAHL-LARSEN (H) 22832870
ANNÆUS KR. SCHJØDT 22832435
TOR GRESSETH 22832874
ØYVIND KRAFT 22832975
NILS IHLEN RAMM (H) 22832872

(I-I) = hyeslerottsadvokat/nterett for I-Iøyesterett

FORVÆRELSE 22832975

TELEFAKS 22 83 23 53

Oslo, den 27. april 1995

TG:GHS tg\nfs.brv

FORHOLDET MELLOM KOMMUNE OG FJELLSTYRE

Jeg viser til Fjelistyresambandets brev, datert 3. april d.å.,

vedlagt brev, datert 24. oktober 1994, fra Odda kommune til

fylkesmannen i Hordaland.

I

Brevet fra Odda kommune tar på generelt grunnlag opp det

rettslige forhold mellom kommune og fjelistyre. Sentralt i

brevet står spørsmålet om kommunens mulige instruksjons—

myndighet overfor fjelistyrene. Brevets konklusjon er i

hovedsak at Odda kommune mener at kommuner har instruksjons—

myndighet overfor fjeilstyrene’, hva angår det som blir benevnt

“prosessuelle instruksar”.

Konkret er konklusjonen at Odda kommune mener at kommunestyret

kan vedta:

“1. At arkivfunksjonen skal leggjast til rådmannen.

2. Reglement som gjeld generell sakshandsaming, og som

ikkje er i strid med sakshandsamingsreglane i

fjellova, forvaltningslova og kommunelova.
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3. At møta i fjeilstyret skal være åpne.

4. At sekretærfunksjonen vert lagd til rådmannen.

5. At tre av fjelistyret sine medlemmer skal

rekrutterast frå kommunestyret.”

Det rettslige grunnlaget for kommunens oppfatning synes å være

at kommunestyret oppfattes å ha generell instruksjonsmyndighet

overfor fj]1styrnt. og at så 1enge noe annet ikke fø]ger av

forvaltningslov, kommunelov og offentlighetslov, må kommunen

anses å ha full instruksjonsmyndighet overfor fjelistyrene hva

angår såkalte “prosessuelle instruksar”.

Jeg skal i det følgende gi mitt syn pi saken.

II

Brevet av 24. oktober 1994 fra Odda kommune til fylkesmannen i

Hordaland bygger, etter min oppfatning, på den grunnleggende

misforståelse at fjellstyrene må anses som ordinære kommunale

nemnder opprettet i medhold av særskilte lover. I dette

tilfellet er det da tale om fjelloven. Dette er nokså klart

ikke korrekt, og jeg viser i den forbindelse i første rekke

til min uttalelse, datert 19. januar 1993, til Fjelistyre—

sambrndnt vedrerend.e “ny kcntinunelov — forholdet til

fjelistyrene”.

Som det fremgår av uttalelsen, har det en rekke ganger vært

drøftet om fjellstyrene må anses som kommunale, statlige eller

eventuelt helt frittstående organer. Det er i den forbindelse

alltid lagt til grunn at fjeilstyrene ikke representerer

kommunens rettigheter, men kun representerer de bruks—

berettigedes rettigheter i en statsallmenning. Hoved—

konklusjonen i min uttalelse er ut fra dette at det iallfall

må være nokså sikkert at fjeilstyrene ikke kan anses som
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kommunale organer. Om de likevel eventuelt må anses som

statlige organer, er det heller ikke i denne sammenheng

nødvendig å komme inn på. Det er tilstrekkelig å slå fast at

fjelistyrene iallfall ikke er kommunale organer (nemnder,

utvalg e.l.).

Det følger av dette at kommunene ikke vil ha noen som helst

instruksjonsmyndighet overfor fjeilstyrene. Dette gjelder

åpenbart for det som i Odda kommunes brev er benevnt som

‘materielle eller innhaldsmessige instruksar”, men det gjelder

også for hu som or hnevnt “nrosessi’elle nstruksar”.

Kommunen — herunder kommunestyret — har således ingen hjemmel

til å gi noe pålegg av noen art overfor et fjelistyre. Like

lite som fjelistyret har instruksjonsmyndighet overfor en

kommune, har kommunen instruksjonsmyndighet overfor

fjeilstyret. Fjelistyrenes kompetanse fremgår av fjelloven.

Reglene om fjelistyrenes saksbehandling fremgår særlig av

forvaltningsloven. Viktigst i denne sammenheng er at kommune—

loven ikke får anvendelse på fjeilstyrenes virksomhet. Dette

fordi — slik det fremgår av min uttalelse av 19. januar 1993 —

fjelistyrene ikke er å anse som kommunale nemnder, utvalg

e.l.

Jeg nevner ellers for ordens skyld det generelle prinsipp om

at instruksjonsmyndighet særlig følger av to forhold. Det ene

er uttrykkelig hjemmel for instruksjonsmyndighet i lov, og det

annet er instruksjonsiyidiyiie som føiger av et organs

underordenhet i det offentlige hierarki.

Hva angår det første, er det på det rene at ingen lov gir

kommunen — kommunestyret — instruksjonsmyndighet overfor

fjelistyrene. Hva angår det annet, er det like klart at

fjeilstyret — i kraft av ikke å være et kommunalt organ — ikke

er underordnet kommunestyret.

Jeg tilføyer for ordens skyld at fjeilstyrene naturlig nok er

bundet av alle de lover som regulerer fjelistyrenes
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virksomhet Dette gjelder særlig fje11ov men også bl.a.

forva1tning
5Q offentlig5J0 og andre lover Som

reguler den offentlige forvaltning
— være seg kommunal

statlig eller frittstående orgafle Dette vil innebære at

fjellsty naturlig nok, må ha et tilfredsstillende

arkivsystem at de saksbehafld1iflg
5g1Som følger av

forva1tning
50 og andre rettsregler kommer til anvendelse,

at spørsmålet om hvorvidt fjelistyrenes møter skal være åpne,

må vurderes ut fra det lovverk Som foreligger, at

fjel1styr5 sekretærfuflksjo må ivaret5 på forsvarlig måte

o at V]a 1 fj17m skje p som er

i fjello

Når det særskilt gjelder spørsmålet om skal

være åpne, Viser jeg til min Uttalelse av 19. januar l993

KOnklusj der er at fjelistyrene ikke har plikt til å

avholde åpne møter. Når det videre gjelder spørsmålet om

kommunestyret kan vedta at tre av fjel1styr5 medlemmer skal

rekrutteres fra kommunesy er det særlig fjel1o5 § 3

som kommer til anvendelse Jeg kan ikke se at det vil være i

strid med § 3 om kommunestyret Skulle velge tre av

fjellstyr5 medlemmer fra kommunesy5medlemmer Det er

kommunety Som velger fjel1sty5 medlemmer, og

kommunesty vil således Stå fritt — innenfor de grenser som

°PPStilles i § 3 — til å velge fje11styr5 medlemmer fra

medlemmene i kommunestyret.

For øvrig må det være nokså klart at kommunesy
ikke kan

pålegge fjel1styr å legge arkivfuflk5j0 til rådmannen, at

kommunesty
heller ikke kan gi Pålegg om genere saks—

behandlingsregi for fjelJsty og kommunesy
heller ikke

kan gi Pålegg om at fjellsty5 sekretærfuflksj skal legges

til rådmannen.



 
 

 

 Postadresse Kontoradresse Telefon Avdeling for skog- og 

ressurspolitikk 

Saksbehandler 

Tom Saugnes 
22 24 93 78 

Postboks 8007 Dep Akersgt. 59 22 24 90 90 
0030 Oslo  Org no. Telefaks 

  972 417 874 22 24 27 53 
 

 

 

Norges Fjellstyresamband 
Stortingsgata 30 

0161 OSLO 

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 
Jan Borgnes 200800354-/TSA 13.5.2011 

 

INTERESSEREPRESENTASJON I FJELLSTYRENE – FJELLOVENS § 3 

Det vises til Norges Fjellstyresambands brev av 28. februar 2011. 

 

Sambandet reiser i brevet spørsmål om tolkningen av fjellovens § 3, nærmere bestemt hvem 

som etter § 3 sjette ledd første punktum kan representere jakt-, fiske- og friluftsinteressene i 

fjellstyret, og hvem som kan oppfattes å være blant ”dei som har rett til allmenningsbruk i 

allmenningen som jordbrukar”, og som på denne bakgrunn kan velges inn i fjellstyret. 

 

Når et gjelder spørsmålet om representasjon for jakt- fiske- og friluftsinteressene i 

fjellstyrene, mener departementet det vil være nærliggende å velge inn personer som er aktive 

i jakt-, fiske- og friluftsorganisasjoner i distriktet. Det er likevel ikke slik at organisasjoner 

knyttet til jakt- fiske- og friluftsinteressene er gitt noe krav på representasjon etter denne 

bestemmelsen. Regelen kan heller ikke oppfattes slik at disse interessene skal ha en 

representant hver i fjellstyret. Departementet legger til grunn at kommunestyret nok må anses 

å stå relativt fritt i sin vurdering av vilkåret om representasjon for jakt- fiske- og 

friluftsinteressene. Det er likevel viktig at kommunestyret sørger for at fjellstyret faktisk får 

slik representasjon, slik landbrukskomiteen understreket i Innst. O. nr. 39 (1974 – 75).  

 

Når det gjelder hvem som skal oppfattes å være blant ”dei som har rett til allmenningsbruk i 

allmenningen som jordbrukar”, legger departementet til grunn at dette må være den som eier 

og driver en eiendom med bruksrett i allmenningen. Bruksretten ligger til eiendommen, men 

må i praksis utøves av en fysisk person, og eieren må i utgangspunktet være den rette til å 

gjøre dette. Der det for eksempel er opprettet en føderådsavtale må det være den nye eieren, 

som utøver bruksretten og som er ”jordbrukar” i forhold til fjelloven, og dermed valgbar til 

fjellstyret. I forhold til ektefeller må løsningen trolig også bli at det er eieren som er valgbar. 

Er ektefellene sameiere bør de begge være valgbare som ”jordbrukarar”.  
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For de tilfellene der eiendommen er forpaktet, synes løsningen å være mindre opplagt. Det er 

gitt regler i bygdeallmenningsloven og statsallmenningsloven om forpakteres valgbarhet, men 

tilsvarende regler er ikke gjort gjeldene for valg av fjellstyrene. Når slike regler ikke er gitt i 

fjelloven, antar departementet at en også i disse tilfellene bør legge til grunn at det er eieren 

som er "jordbrukaren" i forhold til representasjon i fjellstyret. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ivar Ekanger (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Tom Saugnes 

 seniorrådgiver 



Eikesdal Sameige 
v/ Olav Finnset     
6472 EIKESDAL  
Tlf 71232244 / 97952741             
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Til Nesset Kommune      Eikesdal 03.09.2015 

v/rådmann og ordførar 

6460 Eidsvåg 

 

Oppnemning av representantar til Nesset Fjellstyre ved valet 2015 

 

Som kjent skal to av representantane i fjellstyret vere rettigheitshavarar.  

Eikesdal Sameige har oppnemnt  

 Nikolai Finset, Eikesdal  

 Else Janne Sæter, Eikesdal 

som representantar for rettigheitshavarane til Nesset Fjellstyre for valperioden 2015 – 

2019. 

 

Med helsing  

Eikesdal Sameige 

Olav Finnset (leiar) (sign.)      Marit Wadsten (sekr.) (sign.) 

 



Nesset Fjellstyre 

Utskrift av møtebok, styremøte 26.10.2015. 

Sak 31/15 Nytt Fjellstyre, dato for overtaking. 

Nesset Kommunestyre vel nytt fjellstyre i løpet av oktober. Praksis har vore at det gamle 

fjellstyret sit ut kalenderåret. 

Norges Fjellstyresamband kjem med fylgjande råd: 

«I følgje den nye kommunelova skal utval som ein hovudregel veljast og settast inn kort tid 

etter kommunevalet. For enkelte fjellstyre kan dette vere lite høveleg. På bakgrunn av dette, 

ber vi kommunane vurdere tidspunktet for innsetjing av nytt fjellstyre i samråd med det 

sitjande fjellstyret.» 

Nesset Kommune har enno ikkje gitt signal om noko tidspunkt dei ynskjer det nye fjellstyret 

skal overta. 

Forslag til vedtak. 

Dersom ikkje andre signal kjem frå Nesset Kommunestyre sit det gamle fjellstyret ut 

kalenderåret 2015. Det nye styret vert invitert til å møte på det siste møtet til det gamle 

styret i løpet av november, eller desember. Felles middag. 

Nesset Fjellstyre gjorde fylgjande vedtak: 

Dersom ikkje andre signal kjem frå Nesset Kommune sit det gamle fjellstyret ut kalenderåret 

2015. Det nye styret vert invitert til å møte på det siste møtet til det gamle styret i løpet av 

november, eller desember. Felles middag. 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-13 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 9/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Dovrefjell nasjonalparkstyre - valg av representanter 2015-2019 

Vedlegg 

1 Utpeking av nye representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrene 

2 Oppnevning (nominasjon) av medlemmer til Dovrefjell nasjonalparkstyre 2016-2019 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som representanter til Dovrefjell nasjonalparkstyre foreslås: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Dovrefjell nasjonalparkstyre er oppnevnt av Miljødepartementet som forvaltningsmyndighet for 

verneområdene i Dovrefjell. Noen av verneområdene som nasjonalparkstyret har ansvaret for ligger i 

Nesset kommune.  

 

Om sammensetningen av styret sier vedtektenes pkt. 4 følgende: 

 

 Sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i likestillingsloven § 21.  

 

Nasjonalparkstyret skal ha 12 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når det 

faste medlemmet har forfall. Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljøverndepartementet etter 

innstilling fra kommunene og fylkestingene i Oppland, Hedmark, Møre og Romsdal og Sør-

Trøndelag.  

 

Hver kommune skal være representert med ett medlem og innstiller en kvinne og en mann blant 

kommunestyrets medlemmer. Fylkeskommunene skal være representert med ett medlem fra 

hvert fylkesting, og innstiller en kvinne og en mann blant fylkestingets medlemmer.  

 



Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for kommunestyret og fylkestinget.  

 

Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder. 

 

I brev av 11.09.2015 fra Miljødirektoratet bes det om at det primært er ordfører eller 

formannskapsmedlemmer, evt. fast kommunestyrerepresentanter, som blir innstilt som medlemmer til 

Dovrefjell nasjonalparkstyre.  

 

Vurdering 

Kommunestyret bes foreslå et medlem av hvert kjønn til Dovrefjell nasjonalparkstyre. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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Utpeking av nye representanter til nasjonalpark- og 
verneområdestyrene.

Med bakgrunn i høstens kommune- og fylkestingsvalg ber Miljødirektoratet om at kommuner og 

fylkeskommuner som har verneområder som forvaltes av et nasjonalpark-/verneområdestyre                    

utpeker nye representanter til nasjonalpark-/verneområdestyrene.

Hver kommune skal være representert med ett medlem, primært ordfører eller 

formannskapsmedlem evt. faste kommunestyrerepresentanter i kommunen, og innstiller en kvinne 

og en mann. Kommuner som skal være representert med to medlemmer, utpeker to menn og to 

kvinner.

Fylkeskommunen skal være representert med ett medlem fra fylkestinget/fylkesrådet, og innstiller 

en kvinne og en mann blant fylkestingets/fylkesrådets faste medlemmer.

Miljødirektoratet ber videre om at utpekte representanter og vararepresentanter til nasjonalpark-

/verneområdestyrene sendes til direktoratet så snart som mulig. 

Miljødirektoratet vil så snart vi har fått svar fra kommunene/fylkeskommunene reoppnevne 

nasjonalpark-/verneområdestyrene på bakgrunn av forslagene som er kommet fra 

kommunene/fylkeskommunene. Sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i

likestillingsloven § 13.

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Olav Nord-Varhaug Marte Eliasson
fung. avdelingsdirektør

Likelydende brev til kommuner og fylkeskommuner
med verneområder som forvaltes av et nasjonalpark-/verneområdestyre

Trondheim, 11.09.2015

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2015/9199

Saksbehandler:
Marte Eliasson
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Kopi: Alle nasjonalpark- og verneområdestyrer



Kommuner og fylkeskommuner som er medlemmer i nasjonalparkstyret

Oppnevning (nominasjon) av medlemmer til Dovrefjell nasjonalparkstyre 
2016-2019

Vi minner for ordens skyld om nominering av medlemmer til nasjonalparkstyret slik at kommunene foretar dette 
snarest mulig i sin ordinære prosess med oppnevning av medlemmer til styre råd og utvalg.

Kommunene skal nominere to personer, en av hvert kjønn. Miljødirektoratet skal så foreta endelig oppnevning ut fra 
kommunenes nominasjoner, slik at kravet til kjønnsfordeling i likestillingslova blir oppfylt. Jeg viser til punkt 4 i 
vedtektene:

4. NASJONALPARKSTYRETS MEDLEMMER, OPPNEVNING, SAMMENSETTING MV

Sammensetningen av styret skal følge kravene til kjønnsfordeling i likestillingsloven § 13.

Nasjonalparkstyret skal ha 12 medlemmer med personlige varamedlemmer som møter når det faste medlemmet har forfall. 
Nasjonalparkstyret oppnevnes av Miljødirektoratet etter innstilling fra de berørte kommunene og, fylkestingene i Oppland, 
Hedmark, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Hver kommune skal være representert med ett medlem og innstiller en kvinne og en mann blant kommunestyrets 
medlemmer. Hver fylkeskommune skal være representert med ett medlem fra fylkestinget/fylkesrådet, og innstiller en 
kvinne og en mann blant fylkestingets/fylkesrådets medlemmer.

Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for henholdsvis kommunestyret og fylkestinget.

Nasjonalparkstyret velger selv sin leder og nestleder.

Vedtektene finnes i sin helhet på vår hjemmeside.

Det vil komme brev om dette fra miljødirektoratet og nominasjonen skal sendes dit, men ettersom flere kommuner er 
i gang med disse prosessene kort tid etter valget ønsket styrelederen at denne påminnelsen ble sendt.

Det er viktig at de nominerte har interesse for og vilje til å prioritere styrearbeidet, og informere tilbake til sine 
kommunestyrer / fylkesting om dette når det er relevant.

Vi ber om tilbakemelding om når nominasjon planlegges gjennomført.

Med vennlig hilsen
Carl S. Bjurstedt
Nasjonalparkforvalter, Dovrefjell nasjonalparkstyre
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark

Telefon / mobil-:   61 26 62 07 / 907 70 908
Epostmottak: fmoppost@fylkesmannen.no
Postadresse:          Postboks 987, 2626 Lillehammer
Besøksadresse: Norsk villreinsenter nord,  2661 Hjerkinn (kart)
Alle vedlegg scannes for virus

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Deres referanse: Brevdato: 16.09.2015
Vår referanse: 2015/5712-1 432.0 CSB
Saksbehandler: Carl S. Bjurstedt, tlf. 61 26 62 07
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Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-15 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 10/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø - valg av representant 2015-2019 

Vedlegg 

1 Brev av 24.09.2015 fra Miljødirektoratet - Oppnevning av nye medlemmer til 

villreinnemndene 

2 Oversikt over hvilke villreinnemnder de ulike kommunene skal være representert i 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som representanter i Villreinnemda for Snøhetta og Knutshø velges; 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Villreinen i alle villreinområder med areal i to eller flere kommuner skal forvaltes av en villreinnemnd. 

Villreinnemndene består av ett medlem fra hver av kommunene som har areal innenfor nemndas 

geografiske ansvarsområde. Alle medlemmer i villreinnemnda har et personlig varamedlem. Nesset 

kommune skal være representert i Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø.  

 

For å sikre likestillingslovens krav til kjønnsrepresentasjon er det Miljødirektoratet som foretar den 

formelle oppnevningen av villreinnemndene. Kommunene bes foreslå en kvinnelig og en mannlig 

representant, som gjerne kan prioriteres. Men i de tilfeller der det er nødvendig kan denne 

prioriteringen måtte fravikes under oppnevningen for å oppfylle de lovmessige kravene til 

kjønnssammensetningen.  

 

I brev av 24.09.2015 kommer Miljødirektoratet med følgende oppfordring: 

 

Kommunen bør legge vekt på å foreslå personer som sitter i kommunestyret eller i politisk 

organ med ansvar for vilt- eller arealforvaltning. Tidligere villreinnemnder har gitt innspill om 



at medlemmene også bør har interesse og engasjement for villreinforvaltning. Vi ber derfor 

kommunen, så langt som råd, legge dette til grunn for kandidatforslagene. Føringen om at 

representanter bør sitte i kommunestyret eller annet relevant politisk organ i kommunen er ikke 

absolutt, og kan fravikes dersom det etter kommunens skjønn er nødvendig. Intensjonen med 

denne retningslinjen er å sikre en god kontakt og kobling mellom representanten i 

villreinnemnda og kommunens politiske og administrative ledelse.  

 

Vurdering 

Kommunestyret bes foreslå en representant av hvert kjønn til Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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Oppnevning av nye medlemmer til villreinnemndene

Kommuner med areal i ett eller flere villreinområder skal fremme forslag om en 

mannlig og en kvinnelig representant til villreinnemnda. Er kommunen berørt av to 

eller tre villreinnemnder, må det foreslås to representanter til hver av disse

nemndene. Forslaget sendes Miljødirektoratet innen 23. november 2015, fortrinnsvis 

elektronisk til post@miljodir.no.

Om villreinnemnder

Villreinen i alle villreinområder med areal i to eller flere kommuner skal forvaltes av en villrein-

nemnd. Villreinnemndene består av ett medlem fra hver av kommunene som har areal innenfor 

nemndas geografiske ansvarsområde. Alle medlemmer i villreinnemnda har et personlig 

varamedlem. Villreinnemndene er hjemlet i forskrift 10. februar 2012 om forvaltning av hjortevilt 

(hjorteviltforskriften):

§ 5 Villreinnemnd

Villreinen i alle villreinområder med areal i to eller flere kommuner skal forvaltes av en 

villreinnemnd. Villreinnemnda skal arbeide for en langsiktig bærekraftig forvaltning av villreinen 

og dens leveområder i samsvar med lov 19.6.2009 nr. 100 om naturens mangfold og lov 29.5.1981 

nr. 38 om jakt og fangst av vilt.

Det skal være 9 villreinnemnder:

1) Villreinnemnda for Setesdalområdet. 

(Omfatter villreinområdene Setesdal-Ryfylke,Setesdal Austhei og Våmur-Roan.)

2) Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell. 

(Omfatter villreinområdene Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, og Norefjell-Reinsjøfjell.)

3) Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet. 

(Omfatter villreinområdene Hardangervidda, Skaulen-Etnefjell og Oksenhalvøya.)

4) Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen. 

(Omfatter villreinområdene Nordfjella og Fjellheimen.)

5) Villreinnemnda for Sogn og Fjordane. 

(Omfatter villreinområdene Lærdal-Årdal, Vest-Jotunheimen, Sunnfjord, Førdefjella og 

Svartebotnen.)

Adresseliste

Trondheim, 24.09.2015

Deres ref.:
[Deres ref.]

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2015/9899

Saksbehandler:
Kari Bjørneraas
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6) Villreinnemnda for Ottadalen.

(Omfatter villreinområdet Ottadalen.)

7) Villreinnemnda for Rondane og Sølnkletten.

(Omfatter villreinområdene Rondane og Sølnkletten.)

8) Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø.

(Omfatter villreinområdene Snøhetta og Knutshø.)

9) Villreinnemnda for Forollhogna.

(Omfatter villreinområdet Forollhogna.)

Tolga kommune fungerer som villreinnemnd for Tolga Østfjell villreinområde.

Villreinnemndas medlemmer og personlige varamedlemmer oppnevnes av Direktoratet for 

naturforvaltning etter forslag om en kvinnelig og en mannlig kandidat fra hver kommune som har 

villreinareal innenfor den enkelte nemnds virkeområde. Oppnevningsperioden for medlemmene 

følger valgperioden for kommunevalget. Villreinnemnda velger selv leder og nestleder.

Villreinnemnda skal arbeide for en langsiktig bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leve-

områder i samsvar med naturmangfoldloven og viltloven. Videre skal villreinnemnda utføre 

oppgaver i samsvar med hjorteviltforskriften, herunder fatte vedtak om årlig fellingskvote, 

godkjenne vald mv. Villreinnemnda har også i oppgave å uttale seg i relevante arealplansaker som 

berører villrein og dens leveområder.

Hjorteviltforskriften har vært ute på høring, og fastsettelse av ny forskrift ventes mot årsskiftet. I 

høringen og høringsinnspillene er det ikke foreslått endringer som har betydning for villreinnemndas 

rolle. Villreinnemnda for Ottadalen, samt Ottadalen villreinområde, vil imidlertid skifte navn til 

Reinheimen-Breheimen etter innspill fra nåværende villreinnemnd.

Bestemmelsene om forvaltning av villrein ble endret i 2007, og den offentlige delen av 

villreinforvaltningen har siden da blitt ivaretatt av ni statlige villreinnemnder. Østlandsforskning 

gjennomførte i 2011 en evaluering av nemndenes struktur og funksjon, rapporten finnes på denne 

lenken: http://www.ostforsk.no/rapport/visrapport.cfm?RapportID=660.

Oppnevning av nye villreinnemnder

Miljødirektoratet ber kommunene om å foreslå en kvinnelig og en mannlig representant til hver 

villreinnemnd de berøres av. En oversikt over hvilke kommuner som skal være representert i hvilke 

villreinnemnder følger som vedlegg til dette brevet. Er kommunen berørt av flere villreinnemnder, 

må det foreslås to representanter til hver av disse villreinnemndene. Oppnevningen vil gjelde for 

kommunevalgperioden, det vil si at ei villreinnemnd sitter i fire år. 

I henhold til likestillingsloven skal villreinnemnda som andre offentlige utvalg ha minimum 40 

prosent av hvert kjønn, jf. § 13 e. For å sikre at likestillingslovens krav oppfylles, foretar Miljø-

direktoratet den formelle oppnevningen av villreinnemndene. Representantene kommunen foreslår

kan gjerne prioriteres som henholdsvis medlem og varamedlem fra kommunens side, men i tilfeller 

der det er nødvendig for å oppfylle lovens krav til kjønnssammensetning av den samlede nemnda 

kan vi måtte fravike denne prioriteringen under den formelle oppnevningen av villreinnemndene. 
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Kommunen bør legge vekt på å foreslå personer som sitter i kommunestyret eller i politisk organ 

med ansvar for vilt- eller arealforvaltning. Tidligere villreinnemnder har gitt innspill om at medlem-

mene også bør har interesse og engasjement for villreinforvaltning. Vi ber derfor kommunen, så 

langt som råd, legge dette til grunn for kandidatforslagene. Føringen om at representanter bør sitte 

i kommunestyret eller annet relevant politisk organ i kommunen er ikke absolutt, og kan fravikes 

dersom det etter kommunens skjønn er nødvendig. Intensjonen med denne retningslinjen er å sikre 

en god kontakt og kobling mellom representanten i villreinnemnda og kommunens politiske og 

administrative ledelse.

Forslag til en kvinnelig og en mannlig representant sendes Miljødirektoratet innen 25. november 

2015, fortrinnsvis elektronisk til post@miljodir.no. Oversendelsen må inneholde kandidatens navn, 

postadresse, telefonnummer og e-postadresse. Det er viktig at korrekt e-postadresse oppgis da 

oppnevningsbrevet vil bli formidlet til kandidatenes personlige e-postadresse, med kopi til 

kommunen. Merk oversendelsen med referansenummer 2015/9899.

Skulle oppnevnte kandidater fratre sitt verv i villreinnemnda i løpet av valgperioden, må kommunen 

sende forslag til ny kandidat til Miljødirektoratet som vil foreta den formelle oppnevningen.

Sekretariat

Villreinnemnda skal ha et sekretariat med tilstrekkelig faglig kompetanse og kapasitet innen 

villreinfaglige og gjerne også arealplanfaglige spørsmål, samt generell forvaltningskunnskap. 

Sekretariatordningen er basert på en modell med tjenestekjøp, og inngåelse av slike avtaler vil bli 

håndtert i henhold til økonomireglementet. 

Hovedansvarlige fylkesmenn 

For hver villreinnemnd er det oppnevnt en hovedansvarlig fylkesmann som har ansvaret for 

veiledning av villreinnemnda og nemndas økonomi (regnskapsførende enhet). 

Område Fylkesmann

1. Setesdalsområdet Vest-Agder

2. Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, Norefjell-Reinsjøfjell Telemark

3. Hardangerviddaområdet Buskerud

4. Nordfjella og Fjellheimen Sogn og Fjordane

5. Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane

6. Ottadalen (Reinheimen-Breheimen) Møre og Romsdal

7. Rondane og Sølnkletten Oppland

8. Snøhetta og Knutshø Sør-Trøndelag

9. Forollhogna Hedmark

Tolga Østfjell Hedmark   
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Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Erik Lund Kari Bjørneraas

Fung. seksjonsleder rådgiver

Vedlegg: Oversikt over hvilke villreinnemnder de ulike kommunene skal være representert i



Vedlegg til sak 2015/9899 - Oppnevning av nye medlemmer til villreinnemndene

Oversikt over hvilke villreinnemnder de ulike kommunene skal være representert i

Kommune Villreinnemnd I Villreinnemnd II Villreinnemnd III

Alvdal Snøhetta og Knutshø Rondane og Sølnkletten

Askvold Sogn og Fjordane

Aurland Nordfjella og Fjellheimen Hardangerviddaområdet

Bygland Setesdalsområdet

Bykle Setesdalsområdet

Dovre Rondane og Sølnkletten Snøhetta og Knutshø Ottadalen

Eidfjord Hardangerviddaområdet

Etne Hardangerviddaområdet

Flesberg
Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, 
Norefjell-Reinsjøfjell

Flå
Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, 
Norefjell-Reinsjøfjell

Folldal Rondane og Sølnkletten Snøhetta og Knutshø

Forsand Setesdalsområdet

Fyresdal Setesdalsområdet

Førde Sogn og Fjordane

Gaular Sogn og Fjordane

Gjesdal Setesdalsområdet

Gloppen Sogn og Fjordane

Granvin Hardangerviddaområdet

Hamar Rondane og Sølnkletten

Hemsedal Nordfjella og Fjellheimen

Hjartdal
Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, 
Norefjell-Reinsjøfjell

Hjelmeland Setesdalsområdet

Hol Hardangerviddaområdet Nordfjella og Fjellheimen

Holtålen Forollhogna

Hægebostad Setesdalsområdet

Høyanger Nordfjella og Fjellheimen

Jølster Sogn og Fjordane

Kongsberg
Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, 
Norefjell-Reinsjøfjell

Krødsherad
Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, 
Norefjell-Reinsjøfjell

Kvinesdal Setesdalsområdet

Kviteseid Setesdalsområdet

Lesja Snøhetta og Knutshø Ottadalen
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Lom Ottadalen

Luster Ottadalen Sogn og Fjordane

Lærdal Nordfjella og Fjellheimen Sogn og Fjordane

Midtre Gauldal Forollhogna

Modalen Nordfjella og Fjellheimen

Naustdal Sogn og Fjordane

Nes
Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, 
Norefjell-Reinsjøfjell

Nesset Snøhetta og Knutshø

Nissedal Setesdalsområdet

Norddal Ottadalen

Nord-Fron Rondane og Sølnkletten

Nore og Uvdal Hardangerviddaområdet
Brattefjell-Vindeggen, 
Blefjell, Norefjell-
Reinsjøfjell

Notodden
Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, 
Norefjell-Reinsjøfjell

Odda Hardangerviddaområdet Setesdalsområdet

Oppdal Snøhetta og Knutshø

Os (Os i 
Østerdalen)

Forollhogna

Rauma Snøhetta og Knutshø Ottadalen

Rendalen Rondane og Sølnkletten

Rennebu Forollhogna Snøhetta og Knutshø

Ringebu Rondane og Sølnkletten

Ringsaker Rondane og Sølnkletten

Rollag Hardangerviddaområdet
Brattefjell-Vindeggen, 
Blefjell, Norefjell-
Reinsjøfjell

Røros Forollhogna

Sauda Hardangerviddaområdet

Sel Rondane og Sølnkletten

Seljord
Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, 
Norefjell-Reinsjøfjell

Sigdal
Brattefjell-Vindeggen, Blefjell, 
Norefjell-Reinsjøfjell

Sirdal Setesdalsområdet

Skjåk Ottadalen

Stor-Elvdal Rondane og Sølnkletten

Stranda Ottadalen

Stryn Ottadalen Sogn og Fjordane

Suldal Setesdalsområdet Hardangerviddaområdet

Sunndal Snøhetta og Knutshø

Sør-Fron Rondane og Sølnkletten
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Tinn Hardangerviddaområdet
Brattefjell-Vindeggen, 
Blefjell, Norefjell-
Reinsjøfjell

Tokke Setesdalsområdet

Tolga Forollhogna Tolga Østfjell*

Tynset Forollhogna Snøhetta og Knutshø

Ullensvang Hardangerviddaområdet

Ulvik Hardangerviddaområdet Nordfjella og Fjellheimen

Valle Setesdalsområdet

Vaksdal Nordfjella og Fjellheimen

Vik Nordfjella og Fjellheimen

Vindafjord Hardangerviddaområdet

Vinje Hardangerviddaområdet
Brattefjell-Vindeggen, 
Blefjell, Norefjell-
Reinsjøfjell

Setesdalsområdet

Voss Nordfjella og Fjellheimen

Vågå Ottadalen

Øyer Rondane og Sølnkletten

Ål Nordfjella og Fjellheimen

Åmli Setesdalsområdet

Åmot Rondane og Sølnkletten

Årdal Sogn og Fjordane

Åseral Setesdalsområdet

*Tolga kommune fungerer som villreinnemnd for villreinområdet Tolga Østfjell.



 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-17 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 11/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Ungdommens kommunestyre (UKS) - valg av observatører 2015-2019 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som observatører og vararepresentanter til Ungdommens kommunestyre 2015-2019 velges: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Ungdommens kommunestyre (UKS) er et underutvalg under kommunestyret og består av 15 faste 

representanter og 3 vararepresentanter fra ungdomsskolene i Nesset. Jf. delegasjonsreglementet skal 

kommunestyret utnevne to observatører fra kommunestyret med vararepresentanter. Disse skal møte 

fast i UKS sine møter, og funksjonstida følger valgperioden for kommunestyret. Observatørene har 

talerett, men ikke forslags- og stemmerett. 

 

I følge reglementet skal UKS ha minst 4 møter i året. 

 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge to observatører med vararepresentanter fra kommunestyret til Ungdommens 

kommunestyre for perioden 2015-2019. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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Arkivsaksnr: 2015/1382-16 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 12/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Samarbeidsutvalg for fastleger - valg av medlemmer 2015-2019 

Vedlegg 

1 ASA 4310 Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i 

fastlegeordningen i kommunene 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som kommunens representanter til samarbeidsutvalget for fastleger 2015-2019 velges: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Forholdet mellom lege og kommune reguleres av rammeavtalen ASA 4310 Rammeavtale mellom KS 

og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene. Denne avtalen 

gjelder fra 01.01.2013 og er automatisk forlenget til 31.12.2016 ettersom ingen av partene har sagt den 

opp til revisjon.  

 

Om samarbeidsutvalg i fastlegeordningen står det i del II av avtalen blant annet: 

 

4.2.2 Organisering 

Kommunen skal ta initiativ til at det blir opprettet et samarbeidsutvalg. 

 

Utvalget skal ha møte minst halvårlig og for øvrig etter behov. 

 

Det kan opprettes felles samarbeidsutvalg for flere kommuner. Utvalget skal ha like mange 

representanter fra allmennlegene som fra kommunen. 

 

Samarbeidsutvalget kan opprettes med 2 eller flere representanter fra hver av partene og like 

mange varamedlemmer. 



 

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og velger leder, hvor partene har ledelsen vekselvis 

ett år hver. Kommunen skal stille møtelokaler til disposisjon. Det tilstås møtegodtgjøring etter 

kommunens satser. 

 

Funksjonstiden er 2 år. 

 

Kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder har møteplikt i samarbeidsutvalget og er 

ansvarlig for å tilrettelegge møtene og følge opp saker hvor det er nødvendig. 

 

Berørte samarbeidspartnere (pleie- og omsorgstjenesten, HELFO, NAV, praksiskonsulenter 

mv.) deltar som observatører etter behov. Kommunen har ansvaret for å innkalle. 

 

Det kan opprettes felles samarbeidsutvalg for flere kommuner. Der det er etablert 

interkommunal legevaktordning skal det avholdes felles samarbeidsutvalgsmøter minst én gang 

per år. 

 

 

 4.2.3 Samarbeidsutvalgets oppgaver 

Samarbeidsutvalget bør gi råd i saker som gjelder: 

- fastlegeordningen slik den er beskrevet i lov, forskrift og avtaleverk 

- planlegging av kommunens allmennlegetjeneste mht kapasitet og lokalisering 

- drøfte kommunens forhandling med helseforetak om samarbeidsavtaler 

- allmennlegenes rolle ved oppfølging av kommunens forpliktelser, herunder løpende vurdere 

kapasiteten i helseinstitusjonene, tiltak for oppfølging og viderehenvisning av pasienter mv. 

- serviceerklæringer for legekontorene i kommunen 

- retningslinjer for håndtering av truende og voldelige pasienter, herunder vurdere behov for 

lokale tilpasninger av retningslinjene 

- oppretting av legehjemler 

- flytting av praksis 

- midlertidig legemangel 

- kollegial fraværsdekning og vikarordninger 

- fordeling og tilplikting av offentlige legeoppgaver 

- kvalitetsarbeid/kvalitetsindikatorer mht. ventetid, telefontilgjengelighet, sykebesøk til egne 

pasienter m.v. 

- forslag til elektronisk rapporteringssystem og -rutiner 

- generelt om listelengde og listereduksjon 

- organisering av legevakt 

- fordeling av legevakt etter kontortid og øyeblikkelig hjelp på dagtid, herunder vaktfritak 

- suspensjon av ordningen 

 

Samarbeidsutvalget skal påse at legene sørger for tilstrekkelig fraværsdekning i forbindelse 

med ferier, slik at feriefraværet samordnes, og at det sendes kommunen en skriftlig oversikt 

over legekontorenes beredskap i god tid før ferien. 

 

Samarbeidsutvalget kan gi råd i andre forhold av betydning for fastlegeordningen i kommunen. 

 

Samarbeidsutvalget skal ikke behandle: 

- saker av personlig karakter med mindre berørte leger samtykker i det 

- saker som vedrører brudd på profesjonsplikter etter helsepersonelloven 

 

Samarbeidsutvalgets uttalelse skal følge saken. Mindretallets uttalelse skal fremgå. 



 

Kommunen har tidligere valgt to faste medlemmer.  

 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge to faste medlemmer til samarbeidsutvalget for fastleger. Det bør også velges 

varamedlemmer. Utvalget konstituerer seg selv.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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A-rundskriv nr.: A/4-2012 

Dokument nr.: 12/01841-8 

Arkivkode: 0 

Dato: 17.10.2012 

Saksbehandler: Forhandling 

 

 

 

Til: Kommunen 
 

 

ASA 4310 - Rammeavtale mellom KS og Den norske 
legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i 
kommunene 

 

Dette rundskrivet avløser A-rundskriv 3/2010. 

Ny avtaleperiode er 1. januar 2013 – 31. desember 2014. 

 

Rammeavtalen må ses i sammenheng med den reviderte 

fastlegeforskriften som også iverksettes 1. januar 2013: 

www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20120829-0842.html 

 

Bestemmelsene om allmennlegeutvalget og det lokale 

samarbeidsutvalget og kommunens informasjonsplikt til 

fastlegene er utvidet. Dette er gjort for å løfte fram 

betydningen av et godt samarbeid mellom kommunen og 

fastlegene. 

 

Det er, med hjemmel i fastlegeforskriftens § 29, innført et nytt 

punkt 15 som gir kommunen mulighet til å holde tilbake deler 

av basistilskuddet ved brudd på bestemmelser i 

fastlegeforskriften, rammeavtalen eller den individuelle 

fastlegeavtalen. Dette tiltaket kan iverksettes etter varsel om 

retting og en etterfølgende skriftlig advarsel dersom forholdet 

ikke rettes opp. Kommunen behøver ikke å avvente en 
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eventuell tvistebehandling etter punkt 17 før trekket i 

basistilskuddet foretas. 

 

Det er, med hjemmel i fastlegeforskriftens § 5 og § 15, 

utarbeidet veiledende retningslinjer for håndtering av truende 

og voldelige pasienter. Se rammeavtalens vedlegg II.  

 

Honorarsatsen i punkt 12.5 er kr 705 fra 1. juli 2012. 

 

ASA 4310 er ingen tariffavtale og må derfor vedtas av hver 

enkelt kommune. Vedtak kan gjøres administrativt. 

 

Vi viser for øvrig til mer informasjon på internett: 
www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lonns-og-arbeidsvilkar/Legeavtalene/  

 

 

 

 

 

Hege Mygland 

avdelingsdirektør    Anne Tøndevold 

      spesialrådgiver 

 

 

 

 

 

 
Kontaktpersoner i KS: 

Arne Norum, tlf: 24 13 64 78, e-post: arne.norum@ks.no  

Anne Tøndevold, tlf: 24 13 28 59, e-post: anne.tondevold@ks.no 

 

 

Vedlegg: Rammeavtalen (ASA 4310) 
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ASA 4310 for perioden 2013 - 2014  
 
Rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om  
allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene  
 

 Del I Generelle bestemmelser 

 

  1 Rammeavtalens rettslige forankring, virkeområde og varighet  
  Avtalen er inngått under henvisning til helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-2 og forskrifter om fastlegeordningen. 

 

Rammeavtalen og den individuelle avtalen skal bidra til at 

kommunen og legen kan oppfylle sine plikter, blant annet etter 

helse- og omsorgstjenesteloven og fastlegeforskriften. 

  Avtalen regulerer kommunenes og allmennlegenes oppgaver. Det 

vises til særskilte reguleringer av oppgaver dersom 

fastlegeordningen er suspendert.  

 

  Avtalen gjelder fra 01.01.2013 - 31.12.2014 og forlenges 

automatisk for ett år om gangen dersom ingen av partene sier den 

opp til opphør eller revisjon med minst 3 måneders varsel. 

 

  2 Partsforhold og organisering 
  Parter i avtalen er KS og Den norske legeforening. 

 

  I tillegg til rammeavtalen skal det inngås individuell og personlig 

avtale mellom kommunen og den enkelte lege i samsvar med 

vedlagte mønsteravtale. 

 

  Denne avtalen danner ramme for hva som kan kreves ensidig av en 

part ved inngåelse eller revisjon av individuell avtale. 

 

  I sin kurative virksomhet er legen selvstendig næringsdrivende. 

Avtalen er ikke til hinder for at leger kan organisere sin virksomhet 

i ulike selskapsformer. Dette er kommunen uvedkommende, og får 

således ingen betydning for legens rettigheter og plikter i forhold 

til kommunen og innbyggerne etter lover, forskrifter og avtaler. 
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  3 Forholdet til statsavtalen - felles forhandlinger 
  De økonomiske vilkår for fastlegeordningen fremgår av avtale 

mellom Staten/KS og Den norske legeforening (statsavtalen). 

Statsavtalen omfatter også bestemmelser om listeregulering, 

utjamningstilskudd og suspensjon av fastlegeordningen. 

 

  Statsavtalen og rammeavtalen skal ved senere revisjoner søkes 

forhandlet parallelt og tas stilling til samlet, med mindre partene 

er enige om å fravike dette. 

 

 Del II  Utvalg i fastlegeordningen 

 

  4.1 Allmennlegeutvalg 
 

  4.1.1 Formål 
   Allmennlegeutvalget skal bidra til nødvendig samarbeid mellom 

legene i kommunene for å ivareta legenes oppgaver i 

fastlegeordningen. 

 

  4.1.2 Organisering 
   Kommunen skal ta initiativ til at det blir opprettet et 

allmennlegeutvalg der alle allmennleger er deltakere. 

 

Utvalget skal ha møte minst halvårlig og for øvrig etter behov.  

 

Det kan opprettes felles allmennlegeutvalg for flere kommuner. 

Det er møteplikt med mindre legen har gyldig forfall. Utvalget 

konstituerer seg selv og velger leder. 

 

   Kommunen skal stille møtelokaler til disposisjon. 

 

  4.1.3 Allmennlegeutvalgets oppgaver, valg til samarbeidsutvalg 

   Allmennlegeutvalget representerer allmennlegene overfor 

kommunen. Utvalget har fullmakt til å: 

- velge representanter for legene til samarbeidsutvalget 

- fremme saker overfor samarbeidsutvalget  

- bistå legenes representanter i samarbeidsutvalget med 

rådgivning 
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- forberede saker som skal opp i samarbeidsutvalget 

- drøfte retningslinjer for håndtering av truende og voldelige 

pasienter  

- drøfte konkrete kasus i anonymisert form. Vurderingene skal 

ved behov forelegges samarbeidsutvalget. 

 

Det kan nedsettes et arbeidsutvalg for 2 år som gis tilsvarende 

fullmakt. 

 

Kommuneoverlegen kan ikke velges til samarbeidsutvalget. 

Den norske legeforening kan gi veiledende retningslinjer for 

allmennlegeutvalget.  

 

  4.2 Samarbeidsutvalg 
 

  4.2.1 Formål 
   Samarbeidsutvalget skal legge til rette for at driften av 

allmennlegetjenesten skjer på en hensiktsmessig måte gjennom 

samarbeid mellom kommunen og allmennlegene. Allmennlegene 

skal sikres innflytelse over drift og organisering av egen praksis og 

eget listeansvar. 

 
  4.2.2 Organisering 
   Kommunen skal ta initiativ til at det blir opprettet et 

samarbeidsutvalg.  

 

Utvalget skal ha møte minst halvårlig og for øvrig etter behov.  

 

Det kan opprettes felles samarbeidsutvalg for flere kommuner. 

Utvalget skal ha like mange representanter fra allmennlegene som 

fra kommunen. 

 
   Samarbeidsutvalget kan opprettes med 2 eller flere representanter 

fra hver av partene og like mange varamedlemmer. 

 
  Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og velger leder, hvor 

partene har ledelsen vekselvis ett år hver. Kommunen skal stille 

møtelokaler til disposisjon. Det tilstås møtegodtgjøring etter 
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kommunens satser.  

 

 Funksjonstiden er 2 år. 

 

   Kommuneoverlegen eller dennes stedfortreder har møteplikt i 

samarbeidsutvalget og er ansvarlig for å tilrettelegge møtene og 

følge opp saker hvor det er nødvendig. 

 

  Berørte samarbeidspartnere (pleie- og omsorgstjenesten, HELFO, 

NAV, praksiskonsulenter mv.) deltar som observatører etter 

behov. Kommunen har ansvaret for å innkalle. 

 

   Det kan opprettes felles samarbeidsutvalg for flere kommuner. Der 

det er etablert interkommunal legevaktordning skal det avholdes 

felles samarbeidsutvalgsmøter minst én gang per år. 

 

  4.2.3 Samarbeidsutvalgets oppgaver 
   Samarbeidsutvalget bør gi råd i saker som gjelder: 

- fastlegeordningen slik den er beskrevet i lov, forskrift og 

avtaleverk 

- planlegging av kommunens allmennlegetjeneste mht kapasitet 

og lokalisering 

- drøfte kommunens forhandling med helseforetak om 

samarbeidsavtaler 

- allmennlegenes rolle ved oppfølging av kommunens 

forpliktelser, herunder løpende vurdere kapasiteten i 

helseinstitusjonene, tiltak for oppfølging og viderehenvisning 

av pasienter mv. 

- serviceerklæringer for legekontorene i kommunen 

- retningslinjer for håndtering av truende og voldelige pasienter, 

herunder vurdere behov for lokale tilpasninger av 

retningslinjene 

- oppretting av legehjemler 

- flytting av praksis 

- midlertidig legemangel 

- kollegial fraværsdekning og vikarordninger 

- fordeling og tilplikting av offentlige legeoppgaver 

- kvalitetsarbeid/kvalitetsindikatorer mht. ventetid, 
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telefontilgjengelighet, sykebesøk til egne pasienter m.v. 

- forslag til elektronisk rapporteringssystem og -rutiner 

- generelt om listelengde og listereduksjon 

- organisering av legevakt 

- fordeling av legevakt etter kontortid og øyeblikkelig hjelp på 

dagtid, herunder vaktfritak 

- suspensjon av ordningen 

 

Samarbeidsutvalget skal påse at legene sørger for tilstrekkelig 

fraværsdekning i forbindelse med ferier, slik at feriefraværet 

samordnes, og at det sendes kommunen en skriftlig oversikt over 

legekontorenes beredskap i god tid før ferien. 

 

Samarbeidsutvalget kan gi råd i andre forhold av betydning for 

fastlegeordningen i kommunen. 

 

Samarbeidsutvalget skal ikke behandle:  

- saker av personlig karakter med mindre berørte leger 

samtykker i det 

- saker som vedrører brudd på profesjonsplikter etter 

helsepersonelloven 

 

Samarbeidsutvalgets uttalelse skal følge saken. Mindretallets 

uttalelse skal fremgå. 

 

 Protokolltilførsel: 

Det nedsettes et sentralt partssammensatt utvalg mellom KS og 

Den norske legeforening. Formålet med utvalget er å bidra til at 

praktiseringen av ordningen skjer på en hensiktsmessig måte 

mellom kommunen og legen. 

 

Utvalget skal møte regelmessig og uten ugrunnet opphold 

behandle spørsmål om forståelsen av overenskomsten, eventuelt 

andre spørsmål for gjennomføringen av fastlegeordningen.  

 

 Del III Kommunens oppgaver 

 

  5 Administrasjon av avtalehjemler 
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  5.1 Søknad om og rammer for nye hjemler 
 Kommunen skal søke om nye avtalehjemler når det er nødvendig 

for å oppfylle dens forpliktelser overfor befolkningen. 

 

 Før hjemmelen lyses ut skal legene informeres, slik at kommunen 

etter søknad fra legene kan treffe avgjørelse om plassering av 

hjemmelen i en etablert praksis i samsvar med plan for 

legetjenesten, se punkt 6.2.      

 

  5.2 Ledighet og lokalisering 
 Kommunen avgjør lokaliseringen av nyopprettet hjemmel. 

Ledighet i allerede eksisterende hjemmel lyses ut med 

eksisterende lokalisering, med mindre annet avtales med 

fratredende lege. 

 

 Når en avtalehjemmel blir ledig kan kommunen utlyse hjemmelen, 

eller la innbyggerne på fratredende leges liste fordeles blant 

gjenværende leger i kommunen etter avtale mellom berørte leger, 

jf punkt 5.6, 1. ledd. 

 

  5.3 Nye hjemler 
 Før kommunen søker om ny fastlegehjemmel skal saken forelegges 

samarbeidsutvalget til uttalelse. 

 

  5.4 Kunngjøring av avtalehjemmel 
 Kommunen skal kunngjøre ny eller ledig avtalehjemmel i Tidsskrift 

for Den norske legeforening og/eller i landsdekkende avis o.l. med 

minst 3 ukers søknadsfrist. Ledig avtalehjemmel skal sendes til 

utlysning uten ubegrunnet opphold, se dog punkt 5.2 annet ledd. 

 

 Forhold og vilkår av betydning for hjemmelen må fremgå av 

kunngjøringen, slik som  

- lokalisering 

- listelengde 

- organiseringsform  

- type praksis (gruppe- eller solopraksis)  

- avtaler i praksisen 
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Fratredende lege skal etter søknadsfristens utløp orientere 

samtlige søkere om forhold ved praksisen som kan danne grunnlag 

for omsetning etter punkt 5.6, herunder prisantydning. Skjema for 

slik orientering utarbeides av Legeforeningen. 

 

  5.5 Tildeling av avtalehjemmel 
 Kommunens tildeling av avtalehjemmel er enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven, § 2 første ledd litra b.  

Vedtak treffes av kommunen. 

 

 Ved tildeling av hjemmel lokalisert til gruppepraksis skal 

gjenværende legers uttalelse tillegges stor vekt, såfremt det er lagt 

vekt på saklige kriterier. Med saklige kriterier menes bl.a faglig 

kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, kjønns- og 

alderssammensetning og evne til å drive privat praksis. 

Representant for gruppepraksisen skal inviteres til å delta i 

intervjuer av aktuelle kandidater. 

 

Tilsvarende gjelder ved etablering av deleliste, jf 10.8. Ved 

etablering av deleliste i gruppepraksis skal både 

hjemmelsinnehaver og representant for de øvrige legene i 

gruppepraksisen gis rett til uttalelse iht. 2. ledd, med mindre annet 

er avtalt. 

 

  5.6 Vilkår i forbindelse med tildeling av avtalehjemmel 
 Fratredende lege har rett til å kreve overdratt praksis til 

overtagende lege. Til praksis regnes relevant utstyr og inventar, 

husleieavtaler og kompensasjon for opparbeidet praksis. 

Overdragelsesbetingelsene avtales mellom fratredende og 

overtagende lege. Kommunen er ikke part i denne avtalen.  

 

 Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om 

overdragelsesbeløpet innen 5 uker etter at kommunens tilbud er 

mottatt, fastsettes prisen av nasjonal nemnd (voldgift) oppnevnt 

av Legeforeningen. Nærmere retningslinjer for nemnds-

behandlingen utarbeides av Legeforeningen etter drøftinger med 

KS. 
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Begge leger plikter å medvirke til nemndsbehandling. Fratredende 

lege som ikke medvirker til nemndsbehandling, mister retten til 

overdragelse av praksis etter denne avtalen. Overtakende lege 

som ikke medvirker til nemndsbehandling, skal anses å ha trukket 

seg fra tildelingen. 

 

Utgifter og tilrettelegging i forbindelse med nemndsbehandling er 

kommunen uvedkommende, kommunen skal likevel gjøre partene 

oppmerksom på relevante avtalebestemmelser slik at prosessen 

mellom berørte leger kommer i gang og gjennomføres på en 

hensiktsmessig måte. 

  

 Dersom kommunens tilbud ikke aksepteres innen 5 uker etter at 

tilbud er gitt, kan kommunen trekke tilbudet tilbake og behandle 

saken på nytt. 

 

 Frist for oppstart av praksis avtales mellom legen og kommunen. 

Dette skal ikke ha konsekvenser for tidligere avtaleinnehavers rett 

til oppgjør for inventar, utstyr og kompensasjon for opparbeidet 

praksis. 

 

5.6 a Særlig om overdragelse ved omfattende kommunale 
samarbeidsavtaler og rekrutteringssvikt 

  Dersom fratredende lege av rekrutteringshensyn har inngått 

omfattende samarbeidsavtale med kommunen som innebærer leie 

av både lokaler, utstyr/ inventar og hjelpepersonell til redusert 

pris, kan rett til godtgjøring for opparbeidet praksis bortfalle 

dersom kommunen etter to -2 – korrekte utlysninger kan 

dokumentere at praksisen på grunn av manglende søkergrunnlag 

ikke har en markedsmessig verdi. I slike tilfeller kan kommunen, 

etter å ha forelagt saken for lokalt samarbeidsutvalg til uttalelse, 

ved 3. gangs utlysning la disse forhold fremgå av utlysningen. 

 

Protokolltilførsel:  

KS og Legeforeningen er enige om at verdien av opparbeidet 

praksis kan være lav eller ingen i enkelte kommuner der det har 

vært nødvendig for rekruttering at kommunen har måttet tilby 
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stimuleringstiltak i form av omfattende samarbeidsavtaler 

(kontorfasiliteter og hjelpepersonell mv) og der kommunen har tatt 

ansvar for driften av legekontoret i en slik utstrekning at det må 

sies å være kommunen som i stor grad har stått for opparbeiding 

av praksis. Partene er enige om at den økonomiske fordel slike 

avtaler representerer i seg selv ikke er en verdi som fratredende 

lege kan kreve godtgjøring for. Partene er enige om at det må ses 

særskilt hen til om legen har vært stabil i praksis og i hvilken grad 

legen har dekket kommunens reelle utgifter i forhold til listens 

størrelse.  

 

  5.7 Flytting av praksis 
 Kommunen kan nekte flytting av praksis dersom flyttingen har 

åpenbare negative konsekvenser for kommunens innbyggere. 

  

Ved flytting og nyetablering kan kommunen bestemme at 

praksisen skal drives fra velegnede lokaler som er tilgjengelige for 

funksjonshemmede. 

 

  5.8 Administrasjon av praksis ved innehavers alvorlige sykdom eller 
død 
Dersom avtaleinnehaver på grunn av alvorlig sykdom uten 

forvarsel eller død blir ute av stand til å ivareta pasientlisten, kan 

gjenværende leger i gruppepraksis midlertidig overta ansvaret for 

vedkommendes pasienter, herunder motta basistilskudd, frem til 

overdragelse etter punkt 5.6. Dersom gjenværende leger ikke 

ønsker dette, plikter kommunen å skaffe vikar i praksisen. 

 

Dødsbo har rett til å videreføre praksis ved bruk av vikar inntil 

fastlegeavtalen tiltres av ny lege. 

 

  6 Plikt til tilrettelegging og organisering av fastlegeordningen 
 

  6.1 Organisering og tilrettelegging 
 Kommunen plikter å tilrettelegge for fastlegeordningen slik at 

legens plikter i avtalene kan overholdes. Kommunen plikter å 

ivareta hensyn til legens personvern og opptre diskret i sensitive 

forhold som berører den enkelte lege.  
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 Kommunen skal sørge for nødvendige tiltak i forbindelse med 

pasienter som utgjør en sikkerhetsrisiko. 

 

KS og Den norske legeforening utarbeider i fellesskap retningslinjer 

som regulerer håndtering av disse sakene. 

 

  6.2 Planlegging 
 Kommunen skal sørge for nødvendig planlegging slik at legen har 

forutsigbarhet i sin virksomhet i henhold til gitte 

rammebetingelser, slik som forventet listestørrelse, 

sammensetning av pasientpopulasjon, veiledning av turnusleger 

mv. 

 

 Kommunen skal utarbeide plan for legetjenesten i kommunen. 

Planen skal rulleres og forelegges samarbeidsutvalget til vurdering 

og uttalelse.    

 

 6.3 Midlertidig legemangel 
 Det anses å være midlertidig legemangel dersom det ikke er et 

tilstrekkelig antall leger i kommunen til at legen kan benytte 

kollegiale fraværsordninger ved ordinært fravær eller vikar ved 

langvarig fravær.   

 

 Kommunen plikter å skaffe vikar eller iverksette andre nødvendige 

tiltak for å avhjelpe legemangelen. 

 

  7 Informasjon 
 

  7.1 Informasjon til legene 
 Kommunen plikter på et så tidlig tidspunkt som mulig å holde 

legen informert om planer og forhold i kommunehelsetjenesten 

som kan få betydning for legens virksomhet. Kommunen skal 

særskilt informere om kapasiteten i kommunale helseinstitusjoner 

og kommunens foreliggende planer for håndtering av aktuelle 

pasientgrupper, herunder informere om fastlegenes muligheter for 

viderehenvisninger.  

Informasjonen skal normalt gis gjennom allmennlegeutvalget i 
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kommunen. 

 

 Kommunen plikter gjennom samarbeidsutvalget og allmennlege-

utvalget å ta legen med på råd i spørsmål som berører eller vil 

berøre legens virksomhet. Det kan også foretas en alminnelig 

høring blant de berørte leger. Ved etablering av rutiner for 

innhenting av informasjon fra leger, skal uttalelse fra 

samarbeidsutvalget tillegges betydelig vekt. 

 

 Før vedtak om suspensjon av fastlegeordningen skal kommunen 

informere legene om de oppgaver kommunene ikke kan oppfylle, 

og gi tilbud til legen om å påta seg disse på de vilkår som er 

fastsatt i statsavtalen. 

 

  7.2 Informasjon til befolkningen 
 Kommunen plikter å gjøre kommunes innbyggere kjent med hvilke 

leger som deltar i fastlegeordningen, hvordan pasientene blir 

tildelt lege, skifte av lege samt retten til fornyet vurdering.   

 

  8 Kommunenes økonomiske forpliktelser overfor legene 
 

  8.1 Utbetaling av basisgodtgjørelse, herunder eventuelt 
utjamningstilskudd  

 Basisgodtgjørelsens størrelse, og eventuell rett til 

utjamningstilskudd, fastsettes i statsavtalen. Godtgjørelsen 

utbetales av kommunen med 1/12 senest den 12. i hver måned i 

henhold til antall innbyggere registrert på listen den 1. hver 

måned. 

 

 HELFO sender legen innen den 10. i hver måned en liste over 

samtlige registrerte innbyggere på listen. Nytilmeldte/avmeldte i 

løpet av siste måned skal fremgå av egen liste. 

 

 Når det i statsavtalen er avtalt nye satser for basisgodtgjørelse, 

skal kommunen utbetale etter disse så snart som mulig.  

 

  8.2 Avtale om at kommunen stiller med kontor, utstyr, 
hjelpepersonell mv. 
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 Kurativt arbeid etter denne avtalen er selvstendig 

næringsvirksomhet. Dersom legen mottar ytelser fra kommunen i 

form av hjelpepersonell, lokaler, utstyr, forbruksvarer osv, skal 

legen refundere kommunens utlegg i sin helhet, med mindre kom-

munen og legen av rekrutteringshensyn o.a. skriftlig avtaler 

redusert innbetaling for en tidfestet periode.  

 

Dersom det ikke er fastsatt tidsbegrensning, kan den økonomiske 

avtalen likevel sies opp av kommunen eller legen når avtalen har 

hatt en varighet på minst 4 år, deretter er det minst 1 års 

oppsigelsestid. Dersom en slik oppsigelse innebærer oppsigelse av 

leie av lokaler, medfører dette en rett og plikt for legen til å flytte. 

Krav til varighet og oppsigelsestid (på totalt 5 år) gjelder 

tilsvarende etter revisjon når partene ikke har avtalt annet.  

 

Kommunen og legen kan avtale at tvist om økonomisk samarbeid 

løses i lokal nemnd.  

 

 Redusert innbetaling til kommunen vil kunne føre til avkorting i 

eventuell praksiskompensasjon etter punkt 5 i SFS 2305. 

 

  8.3 Utekontor 
Kommunen dekker alle utgifter til drift av utekontor dersom 

kurativ virksomhet etter avtale med kommunen legges dit. 

 

Del IV Legens oppgaver 

 

  9 Administrative oppgaver 
 

  9.1  Informasjon til kommunen 
 Kommunen kan kreve at legen avgir grunnlagsdata som er 

nødvendig for kommunens planlegging og administrasjon av 

helsetjenesten. 

 

Kommunen og fastlegen skal samarbeide om rapporteringskrav.  

 

Protokolltilførsel: 

Partene er enige om at det opprettes en arbeidsgruppe. Gruppen 
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skal utarbeide et grunnlag for ny bestemmelse om rapportering av 

data til styrings- og kvalitetsformål, herunder overordnede krav til 

og ansvar for rapporteringssystemer. 

 

 Opplysningene skal som hovedregel være anonymisert, med 

mindre det er nødvendig med personidentifiserbare opplysninger 

og det i lov er fastsatt at slike opplysninger kan gis uten hinder av 

taushetsplikten. De anonymiserte opplysninger kan omfatte 

diagnose, pasientens alder og kjønn, og bostedskommune.  

 
  9.2 Annen informasjon 
 Kommunen og legen kan bli enige om at legen skal innhente annen 

helseinformasjon. Avtale om dette må inngås i hvert enkelt tilfelle.  

 

  9.3 Informasjon til pasienter 
 Pasienter skal orienteres om egenandelene ved oppslag i 

praksislokalene. 

Legen kan ikke kreve høyere egenandeler enn det som er fastsatt 

av staten. 

 

 10 Legens behandlende (kurative) virksomhet 
 

 10.1 Generelt om fastlegeavtalen 
 Legen skal sørge for at innbyggerne på vedkommendes liste får 

tilgang til allmennmedisinske legetjenester, herunder 

konsultasjoner, sykebesøk og øyeblikkelig hjelp.  

 

 Legen skal delta i kollegiale ordninger/vikarordninger for dekning 

av ordinært fravær hos andre fastleger i kommunen etter oppsett 

som er utarbeidet av allmennlegeutvalget, jf for øvrig punkt 6.3. 

 

 10.2 Innbyggere på andre legers liste – ny vurdering 
 Innbyggere på andre legers liste og pasienter til ny vurdering har 

prioritet etter innbyggere på egen liste. For øvrig vises til 

fastlegeforskriftens § 10. 

 

 10.3 Innbyggere utenfor fastlegeordningen 
 Innbyggere utenfor fastlegeordningen har prioritet etter 
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innbyggere på egen liste. Betaling følger av statsavtalen. 

 

 10.4 Øyeblikkelig hjelp  
 Legen skal innrette sin praksis slik at pasienter som må ha 

øyeblikkelig hjelp kan mottas og vurderes.  

   

Om øyeblikkelig hjelp/legevakt/daglegevakt: Se SFS 2305 punktene 

6 – 8. 

 

 10.5 Samarbeid med kommunen 
 Legen må minst en gang per år delta i møte med kommunen med 

det formål å drøfte legens virksomhet i forhold til kommunale mål, 

retningslinjer, planer og vedtak. 

 

 10.6 Tilgjengelighet 
 Legen skal sørge for tilgjengelighet innenfor sin åpningstid iht 

fastlegeforskriftens § 21. 

 

 10.7 Listestørrelse 
 Ved inngåelse av individuell avtale skal det tas hensyn til de 

samlede arbeidsoppgaver allmennlegen er pålagt gjennom lov, 

forskrift og sentralt avtaleverk. Ved senere pålagte oppgaver har 

legen rett til forholdsmessig reduksjon av listen. 
 

 Hvis særlige grunner foreligger, og dette ikke i vesentlig grad 

svekker kommunens mulighet til å tilby fastlegeordning, skal legen 

gis adgang til å sette listetaket lavere enn det kommunen kan stille 

vilkår om. Som særlige grunner regnes bl.a. at legen driver 

allmennmedisinsk forskning.   

 

 Legen har rett til reduksjon av listen når dette skyldes 

- legens helsetilstand 

- at legen har omsorgsansvar 

- at legen er over 60 år 

- at legens liste er særlig arbeidskrevende 

 

Dette må drøftes med kommunen senest seks måneder før 

reduksjonen. Legen har rett til å redusere pliktig åpningstid 
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tilsvarende. Dersom reduksjonen er begrunnet i legens 

helsetilstand eller i legens omsorgsansvar, kan reduksjon meldes 

med tre måneders varslingsfrist. 

 

 Legen har rett til å redusere pliktig åpningstid tilsvarende. 

 

10.8 Deleliste 
  Lege over 60 år har rett til å dele sin fastlegeliste med henblikk på 

nedtrapping og overføring av praksis til annen lege. Legen 

forplikter seg da til å fratre senest ved fylte 70 år, med mindre 

kommunen skriftlig samtykker i noe annet. Nedtrappingsperioden 

kan ikke overstige fem år.  

 

Legene må drive praksisen i samme legesenter. Listelengden kan 

ikke økes mer enn 25 %, beregnet ut fra listelengden ved 

etablering av delelisten. Maksimalt antall listepasienter er 

tilsammen 2500. Ved etablering av deleliste gjelder 

bestemmelsene i punktene 5.4, 5.5, og 5.6 tilsvarende. 

 

Lege med minst 50 % varig uførhet har rett til å dele sin liste med 

annen lege på samme vilkår som i annet ledd. 

 

Del V Turnusleger og offentlig legearbeid mv. 

 

 11 Turnuslege i fastlegeordningen 
 

 11.1 Avtale om mottak og veiledning av turnuslege 
 Kommunen har ansvaret for mottak av turnusleger i kommunen. 

 

 Kommune og lege kan inngå avtale om mottak og veiledning av 

turnuslege. Det skal legges til rette for at turnuslegen kan utføre 

sin tjeneste i henhold til forskrift om og målbeskrivelse for 

turnustjenesten for leger. 

 
 Ved inngåelse av slik avtale skal denne være for minimum tre år. 

Ved fornyelse skal det inngås avtale for minimum 2 år om gangen. 

Etter tre (to) år kan hver av partene si opp avtalen med 6 

måneders varslingsfrist, dog slik at eventuelt påbegynt 
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turnusveiledning fullføres. 

 
 11.2 Økonomiske forhold knyttet til turnuslege 
 Kommunen dekker dokumenterte økte driftsutgifter i praksisen 

(leie av lokaler, utstyr og hjelpepersonell m.v.). Kompensasjonen 

for økte driftsutgifter fastsettes i lokal avtale mellom kommunen 

og legen, og utbetales også ved avbrudd, uteblivelse og sykdom. 

 
 Veiledning av turnuslegen godtgjøres i form av 3 timers 

deltidsstilling som kommunelege per uke i den tiden turnuslegen 

ordinært er i praksisen, jf for øvrig punkt 12.4-5. 

 
 Turnuslegens lønn betales av kommunen. Trygderefusjon og 

egenandeler som turnuslegen inntjener i sitt kurative arbeid 

tilfaller kommunen. 

 

 11.3 Medisinske studenter 
Legen kan ta i mot medisinske studenter i sin praksis. Organisering 

og andre vilkår er kommunen uvedkommende, og legens 

forpliktelser overfor kommunen reduseres ikke. 

 
 11.4 
 
 

Veiledning av annen lege etter Forskrift om veiledet tjeneste for 
å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til 
trygderefusjon 
Pålagt veiledning regnes som andre allmennlegeoppgaver. 

Veiledningen godtgjøres i form av deltidsstilling som 

kommunelege. Punkt 12.1, pkt 12.3, pkt 12.4 og pkt 12.5 gjelder 

tilsvarende. 

 
 12 Annet kommunalt legearbeid m.v. 

 

 12.1 Plikt til andre allmennlegeoppgaver i kommunen 
 Kommunen kan pålegge legen deltidsstilling innen 

allmennmedisinsk legearbeid begrenset til 7,5 timer pr uke ved 

fulltids virksomhet. Pålegg kan bare skje med kommunen eller 

interkommunalt selskap (IKS) som arbeidsgiver, evt avtalemotpart, 

jf 12.4-5.  
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Eventuell tid til veiledning av turnuslege/EØS-lege etter punkt 11.1 

og 11.4 går til fradrag. 

 
 Før pålegg gis skal kommunen søke å inngå frivillige avtaler om 

utføring av disse oppgavene, herunder kunngjøre dem. 

 

 Deltidsstilling i allmennmedisinsk offentlig legearbeid gir legene 

rett til reduksjon i listelengde.  

 
 I forbindelse med pålegg skal kommunen tilstrebe en lik fordeling 

av disse oppgaver mellom kommunens allmennleger.  

 
 Følgende leger kan ikke pålegges allmennmedisinske offentlige 

oppgaver etter dette punkt: 

- leger som utøver statlig legearbeid mer enn 15 timer per uke  

- leger med personlig overgangsordning fra 1984  

 
 12.2 Avtale om samfunnsmedisinsk legearbeid 

Det kan inngås avtale om samfunnsmedisinsk legearbeid. Slik 

avtale gir rett til reduksjon av listelengde. Tilsvarende gis rett til 

fradrag i plikt til allmennmedisinsk offentlig legearbeid etter punkt 

12.1. 

 

 12.3 Kontorsted m.v. 
 Det fremgår av den individuelle avtalen/arbeidsavtalen hvor og når 

de kommunale legeoppgavene skal utføres. 

 

 12.4 Betaling for kommunalt legearbeid 
 For deltidsstillinger gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til 

enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, reglementer mv. 

 
 For deltidsstilling gis praksiskompensasjon etter § 5 i tariffavtalen 

for kommuneleger (SFS 2305). Det gis også reisetillegg og 

skyssgodtgjøring etter punkt 9 i SFS 2305. 

 

 12.5 Alternativ godtgjøring for kommunalt legearbeid  
Partene lokalt kan avtale at kommunalt legearbeid, herunder 

veiledning av turnuslege, godtgjøres med honorar per time i stedet 
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for lønn. Praksiskompensasjon kommer ikke til utbetaling. 

 
Kommunalt legearbeid som utføres av lege som næringsdrivende 

godtgjøres med kr 705 per utført time. Satsen endres med samme 

prosentvise endring som basistilskuddet.  
 

 12.6 Arbeid som praksiskonsulent 
Som ledd i samarbeidet med 2.linjetjenesten kan det avtales at 

stilling som praksiskonsulent i sykehus gir tilsvarende fritak fra 

plikt til offentlig legearbeid etter punkt 12.1. 

 

Del VI Tilgjengelighet og fravær - varighet av individuelle avtaler – 

tvister 

 

 13 Tilgjengelighet og fravær 
 

 13.1 Åpningstid 
 Full tids kurativ virksomhet innebærer en gjennomsnittlig 

åpningstid på minst 28 timer per uke 44 uker i året.  

 

Lengre fravær uten vikar skal meddeles kommunen i så god tid 

som praktisk mulig. 

 

 Annen åpningstid enn i tidsrommet mellom 0800-1600 ukens fem 

første dager kan fra kommunens side ikke settes som vilkår for 

avtaleinngåelse, men kan avtales mellom legen og kommunen. 

 

 13.2 Utvidet fravær pga videreutdanning, etterutdanning og forskning 
 Legen har rett til fravær for deltakelse på kurs, nødvendig 

tjenestegjøring og andre aktiviteter for å oppnå eller beholde 

spesialistgodkjenning. Dersom kommunen må skaffe vikar, skal 

tidspunktet for fravær normalt godkjennes av kommunen. Såfremt 

legen stiller vikar gjøres ikke fradrag i basistilskuddet.  

 

Legen har rett til fravær for gjennomføring av forskningsprosjekt 

på doktorgradsnivå, forutsatt at legen skaffer vikar. For slikt fravær 

gjøres ikke fradrag i basistilskuddet. 
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 13.3 Fravær pga fagforeningsarbeid eller offentlige verv/oppgaver 
 Legen har rett til 10 dagers fravær per år for utøvelse av 

fagforeningsarbeid. Det samme gjelder for offentlige oppgaver og 

verv. Det gjøres ikke fradrag i basistilskudd for disse dagene. 

 

 13.4 Fravær pga egen sykdom eller egne barns sykdom   
 Basisgodtgjørelsen utbetales uendret ved sykdom 

sammenhengende inntil 16 dager. Dette gjelder også fravær pga 

sykdom hos barn under 12 år og barn under 16 år dersom det 

foreligger kronisk sykdom eller funksjonshemninger, inntil 10 

dager pr kalenderår. 

 

 Dersom omsorgen gjelder mer enn to barn utvides antall dager 

uten trekk i godtgjørelsen til 15 dager, og til 20 dager hvis barnet 

er funksjonshemmet eller kronisk sykt. Dersom praksisinnehaveren 

er alene om omsorgen, fordobles ovennevnte kvoter. 

 

 Lege som har omsorg for barn har også rett til fravær dersom: 

a) Barnet blir innlagt i helseinstitusjon og legen oppholder 

seg ved helseinstitusjonen. 

b) Barnet er utskrevet fra helseinstitusjon og legen må være 

hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie 

eller 

c) Barnet har livstruende eller annen svært alvorlig sykdom 

eller skade.  

 

Ved fravær etter bokstavene a og b gjelder aldersgrensene i første 

ledd. Rett til fravær etter bokstav c gjelder til og med det 

kalenderåret barnet fyller 18 år, men uten hensyn til alder hvis 

barnet er psykisk utviklingshemmet. 

 

Legen har også rett til fravær når det ytes pleiepenger eller 

opplæringspenger. Legen har videre rett til fravær for å delta i 

opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller offentlig 

kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet. Det 

utbetales ikke basistilskudd for fravær når det ytes pleiepenger 

eller opplærings-penger med mindre legen har vikar som ivaretar 

listeansvaret under fraværet. 
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 Det utbetales ikke basisgodtgjørelse for fravær etter dette punkt 

som samlet overstiger 3 måneder i et kalenderår med mindre 

legen har vikar som ivaretar listeansvaret under fraværet.  

 

 13.5 Fravær pga svangerskap, fødsel og adopsjon 
 Legen har rett til fravær i til sammen 52 uker på grunn av fødsel og 

svangerskap. Det samme gjelder ved adopsjon. Det utbetales ikke 

basisgodtgjørelse for fravær etter dette punkt som overstiger 16 

dager i et kalenderår med mindre legen har vikar som ivaretar 

listeansvaret under fraværet. 

 

 13.6 Ordinær verneplikt eller siviltjeneste 
 Legen har rett til fravær på grunn av avtjening av ordinær 

verneplikt, siviltjeneste, repetisjonsøvelse eller andre pliktige kurs 

eller øvelser. Såfremt legen stiller vikar gjøres det ikke fradrag i 

basistilskudd.   

 

 Protokolltilførsel: 

Partene er enige om å nedsette en arbeidsgruppe. Gruppen skal 

utarbeide forslag til hensiktsmessig regulering av legens adgang til 

fravær ut over punkt 13.2-13.6 med bruk av vikar. Gruppen skal 

avgi sitt forslag innen 01.09.2014. 

 

 14 Inntak av vikar 
 Legen har rett til å innta vikar ved fravær fra praksis. Inntak av 

vikar skal meddeles kommunen. Kommunen yter ikke særskilt 

basistilskudd til vikaren. Det økonomiske oppgjøret mellom legen 

og vikaren er kommunen uvedkommende. Dersom legen ikke selv 

stiller vikar kan dette i fravær utover 8 uker gjøres av kommunen. I 

slike tilfeller utbetales basisgodtgjørelsen til vikaren. 

 

 Fravær inntil 8 uker i året dekkes av kollegial fraværsordning eller 

egen vikar. 

 

15 Korrigerende tiltak ved avtalebrudd 

 Ved brudd på bestemmelser i fastlegeforskriften, rammeavtalen 

mellom KS og Legeforeningen eller individuell avtale kan 
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kommunen be om retting av forholdet. Varsel om retting skal gis 

skriftlig og begrunnes. Frist for retting av forholdet skal være 

rimelig. Legen har rett til å uttale seg før et formelt varsel gis. Hver 

av partene kan kreve et møte om saken. 

 

Dersom legen etter fristens utløp ikke har rettet forholdet, kan 

kommunen gi legen en skriftlig advarsel om at det vil bli iverksatt 

trekk i basistilskuddet dersom ikke forholdet rettes uten unødig 

opphold. 

 

Dersom legen etter advarsel ikke har rettet forholdet uten unødig 

opphold, kan kommunen holde tilbake inntil 20 % av 

basistilskuddet hver måned inntil forholdet er rettet.  

 

Kommunen skal ved sin skjønnsmessige vurdering av om 

basistilskuddet skal holdes tilbake legge vekt på type mangel, 

omfang av mangel, grovhet mv.  

 

Kommunens vedtak om trekk i basistilskuddet er et enkeltvedtak 

etter forvaltningsloven § 2 litra b). 

 

Saken skal drøftes mellom KS og Legeforeningen dersom en av 

partene krever det.  

 

Ved retting av forholdet utbetales fullt basistilskudd. Tilbakeholdt 

basistilskudd i bruddperioden utbetales. 

 

 16 Varighet og oppsigelse av individuelle avtaler om fastlegepraksis, 
revisjon 
 

 Kommunen og legen kan si opp avtalen med en frist på 6 måneder. 

Oppsigelse fra kommunens side må være saklig begrunnet.  

 

 Ved vesentlig mislighold kan kommunen heve avtalen med 

øyeblikkelig virkning. 

 

 Den individuelle avtalen opphører uten oppsigelse når legen fyller 

70 år. 
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 Kommunen og legen kan inngå en tidsbegrenset avtale om 

fastlegevirksomhet ut over fylte 70 år, likevel ikke etter at legen er 

fylt 75 år. 

 

 Avtalen bortfaller med umiddelbar virkning ved rettskraftig vedtak 

om tap av autorisasjon som lege, eller ved begrenset autorisasjon 

som medfører at fastlegen ikke kan overholde bestemmelser i 

fastlegeavtalen, fastlegeforskriften eller i forskrift om pasient- og 

brukerrettigheter i fastlegeordningen. Når legens autorisasjon er 

suspendert, eller i påvente av en overprøving av vedtak om tap av 

autorisasjon, kan legen innta vikar inntil saken er avgjort av klage- 

og tilsynsmyndigheten. 

 

 Revisjon 

Den individuelle avtalen kan fra begge parters side kreves revidert 

hvert år. Det kan ikke foretas ensidige endringer i kraft av 

revisjonsbestemmelsen. Pålegg etter punkt 12, krav om 

listereduksjon samt legens ønske om større listetak kan fremsettes 

når som helst. 

 

 17 Tvister 
 

 17.1 Tvist om individuelle fastlegeavtaler m.v. 
 Tvist om forståelsen av individuell avtale, trekk i basistilskudd etter 

punkt 15 og oppsigelse etter punkt 16 i avtalen her søkes løst ved 

forhandlinger mellom kommunen og den enkelte lege. Partene kan 

la seg bistå av rådgiver eller advokat. 

 

 Fører forhandlingene ikke frem kan partene bli enige om å løse 

tvisten ved voldgift.  

 

 Hver av partene skal oppnevne en voldgiftsmann og 

voldgiftsmennene i fellesskap en oppmann. Unnlater en part å 

oppnevne voldgiftsmann eller blir voldgiftsmennene ikke enige om 

oppmannen, foretas oppnevnelsen av tingrettens leder.  

 

 Hver av partene kan bringe tvisten inn for domstolsbehandling. 
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 17.2 Tvist om rammeavtalen 
 Dersom det oppstår tvist om forståelsen av denne avtalen skal 

tvisten søkes løst ved forhandlinger mellom KS og Den norske 

legeforening.  

 

 Fører forhandlingene ikke frem skal tvisten løses ved voldgift.  

 

 Hver av partene skal oppnevne en voldgiftsmann og 

voldgiftsmennene i fellesskap en oppmann. Unnlater en part å 

oppnevne voldgiftsmann eller blir voldgiftsmennene ikke enige om 

oppmannen, foretas oppnevnelsen av tingrettens leder. 
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VEDLEGG I 
 

INDIVIDUELL AVTALE OM ALLMENNPRAKSIS I FASTLEGEORDNING FOR 
SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE LEGE  
 
Individuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordning er inngått mellom 

 

lege............................……………………..… og 

 

..... .... ................................................... kommune 

 

Den individuelle avtalen kan ikke overdras. 

 

Kontoradresse:                

 

Telefon: 

 

Telefaks: 

 

PLIKTER OG RETTIGHETER 
Kommunens og legens plikter og rettigheter følger av   

 

• helse- og omsorgstjenesteloven 

• forskrift om fastlegeordning 

• avtale mellom staten/KS og Den norske legeforening om basistilskudd og 

takster 

• rammeavtale mellom KS og Den norske legeforening om allmennlegepraksis i 

fastlegeordningen i kommunene  

• tariffavtale om leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten (SFS 2305) 

• hovedtariffavtalen (HTA) og hovedavtalen (HA) så langt det passer 

 

Legen gis et eksemplar av lov, forskrift og avtaleverk   

 

Maksimalt antall innbyggere på listen ……… 

 
Kort beskrivelse av kollegial fraværsdekning  

 

Legens faste vikar 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legen har fellesliste med  

 

Legen installerer og bruker følgende system for pasientdata/ pasientadministrasjon 

 

Legen skal avgi grunnlagsdata for føring av pasientstatistikk på følgende måte 

 

Legen har følgende deltidsstilling(er) i kommunen: 

  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 

Det utarbeides arbeidsavtale(r) for deltidsstillingen(e). 

Avtale om mottak og veiledning av turnuslege gjøres for tiden: 

Vilkår fremgår av særskilt avtale. 

Legen aksepterer at allmennlegeutvalget vil kunne velge vedkommende som 

representant til samarbeidsutvalget. 

 

Legen forplikter seg til å akseptere rammeavtalens bestemmelser om tvisteløsning 

m.v. ved overdragelse av praksis, jf rammeavtalens § 5.6. 

 

Det utarbeides egen avtale for økonomisk samarbeid mellom legen og kommunen i 

de tilfeller der slikt samarbeid praktiseres. 

 

 
ÅPNINGSTIDER OG TELEFONTIDER 

 
dag Åpningstider telefontider 
Mandag 

  

  

Tirsdag 

 

  

Onsdag 

 

  

Torsdag 

 

  

Fredag 
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Kommunen utbetaler basistilskudd senest den 12 i hver måned. Tilskuddet settes 

inn på konto……………………………… 

 

Avkorting i basistilskuddet foretas etter reglene i ASA 4310. 

 

Lengre fravær uten vikar skal meddeles kommunen i så god tid som praktisk mulig.  

 

VIRKETID OG REVISJON 

Den individuelle avtalen kan av begge parter kreves revidert første 

gang......................., deretter én gang pr. år, dog gjelder kortere frister ved tilplikting 

og listereduksjon. 
 

TVIST 

Tvist om forståelsen av denne avtalen løses etter § 16 i rammeavtalen mellom KS 

og Den norske legeforening. 

 

 

Sted ........................                              Dato......................... 

 

      

................................................... …………………………………………… 

for kommunen    legen     
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VEDLEGG II 

 
 
VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV 
TRUENDE OG VOLDELIGE PASIENTER  
 

1) Vurdering av alternative tiltak 
Dersom en listeinnbygger har fremvist truende eller voldelig adferd 

overfor fastlegen, andre som er ansett hos fastlegen eller deres 

familier, kan legen be kommunen om umiddelbar bistand for 

håndtering av saken. Kommunen og fastlegen skal drøfte alternative 

tiltak, eksempelvis: 

 

• Anmodning til pasienten om bytte av liste til en bestemt 

fastlege som har sagt seg villig til å motta pasienten 

• Stille krav til pasient om at to eller flere leger eller annet 

helsepersonell skal være tilstede i konsultasjon 

• Sikkerhetstiltak på kontoret (alarmsystemer, sikkerhetslåser 

mv.) 

• Vektertjeneste 

• Samarbeid med politi. Tilstedeværelse av politi i 

konsultasjon 

• Suspensjon av legens listeansvar ift. denne pasienten – 

midlertidig overflytting av det allmennmedisinske ansvaret 

til aktuell institusjon i kommune eller nabokommune 

• Flytting av pasienten fra legens liste 

  

 

Fastlegen kan kreve at kommunen fatter vedtak om at pasienten 

flyttes fra listen i henhold til fastlegeforskriften § 15, jf. § 5.  

 

2) Rutine for flytting av pasienter 
Kommunen skal vurdere om det er forsvarlig at vedkommende 

pasient fortsatt skal få sitt behov for allmennmedisinske tjenester 

dekket av en av kommunens fastleger.  
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Der det er grunnlag for å flytte pasienten til annen fastleges skal 

kommunen informere pasienten om at vedkommende kan velge ny 

lege innen en nærmere angitt frist.  

 

Dersom pasienten ikke innen en nærmere angitt frist, jf. tredje ledd 

over, har valgt ny lege, vil pasienten bli tildelt en ny lege. 

 

Kommunen skal umiddelbart kontakte den nye legen og drøfte 

hvordan vedkommende listepasient kan ivaretas ved legekontoret, 

herunder om det er aktuelt å iverksette noen av tiltakene nevnt i 

punkt 1), eventuelt andre tiltak.  

 

Kommunen skal samtidig informere pasienten om eventuelle tiltak 

som er iverksatt for å ivareta sikkerheten ved legekontoret og som 

pasienten har behov for å bli informert om.  

 

3) Rutiner der flytting av pasient har vært forsøkt 
 

Kommunen skal sørge for et allmennmedisinsk tilbud også til 

pasienter der det ikke anses forsvarlig å flytte pasienten til en ny 

fastleges liste.  

 

Inntil pasienten har fått en ny fastlege skal kommunen sørge for 

andre tilbud. Det kan blant annet være tilbud tilknyttet en relevant 

institusjon i kommunen eller nabokommunen, eller etablering av en 

særskilt vaktordning etter avtale med leger i kommunen.  
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Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-19 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 13/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Valg av medlem og varamedlem til kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. 

Vedlegg 

1 Valg av styremedlem til kontrollutvalgsseketariatet for Romsdal og valg av medlem til 

representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlem av kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal velges; 

 

Som personlig varamedlem til kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal velges; 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret skal velge styremedlem for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal, jf. vedtektene § 

5, 2. ledd 

Hvert kommunestyre velger ett styremedlem med personlig varamedlem. Styret velges for 4 år og 

valgene følger kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder. 

Inneværende valgperioder har det vært kontrollutvalgets leder som har vært valgt til styremedlem, med 

kontrollutvalgets nestleder som personlig varamedlem. Dette er en ordning som det er ønskelig 

fortsetter. 

Vurdering 

En ber om at det velges ett styremedlem med personlig varamedlem til styret for 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal. 

 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Side 1 av 2 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

Org.nr: 912 503 771 

Til  

Medlemskommunene som omfattes av 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

v/ ordfører og rådmann 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2015-406/JAA 1500-033 Molde, 24.9.2015 

 
 

VALG AV MEDLEM TIL KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL 

OG VALG AV MEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR MØRE OG ROMSDAL 

REVISJON IKS  

 

 

Valg av styremedlem og varamedlem til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

 

Sekretariatet minner om at det må velges styremedlem for Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal, jf. vedtektene § 5, 2. ledd 

Hvert kommunestyre velger ett styremedlem med personlig varamedlem. Styret velges for 4 

år. Valgene følger kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder.  

Inneværende valgperioder har det vært kontrollutvalgets leder som har vært valgt til styremedlem, 

med kontrollutvalgets nestleder som personlig varamedlem. Dette er en ordning som det er 

ønskelig fortsetter.  

Det er viktig at det går frem av vedtaket navnet på den som velges, samt varamedlem, da dette skal 

innberettes til Brønnøysundregistrene.  

Valg av medlem og varamedlem til representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS   

Det nye interkommunale revisjonsselskapet Møre og Romsdal Revisjon IKS vil ventelig være 

etablert innen kommende årsskifte.  Det er fastsett dato for stiftelsesmøtet (representantskapsmøte) 

- den 17. nov. d.å. 

 

I forbindelse med at kommunene i vår behandlet selskapsavtalen for det nye selskapet, ble det valgt 

representant og vararepresentant for representantskapet, dette ble gjort for valgperioden 2011 – 

2015.  Det må derfor gjøres nytt valg for kommende valgperiode på det konstituerende 

kommunestyremøtet for å ha representant til å møte i stiftelsesmøtet den 17.11.15.  I 

selskapsavtalen § 5 er følgende sagt om valgt til representantskap: 

 
«Oppnevning av representanter til representantskap gjelder for 4 år og følger 
kommunevalgperioden. Den som er utelukket fra valg til kontrollutvalg i de deltakende 
kommuner, kan heller ikke oppnevnes til representantskapet. Ordførerne og 
varaordførerne i eierkommunene kan allikevel oppnevnes.» 

  

Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal  

 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 15 79 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Mobil: 91 37 11 12  
 E-post: jane.anita.aspen@molde.kommune.no 
 
  

mailto:jane.anita.aspen@molde.kommune.no


 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413  MOLDE 
Org.nr: 912 503 771 

Side 2 av 2 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 
 

Avgrensing i valgbarhet (jf. kommunelova § 77 nr. 2) gjør at det kan være mest praktisk at ordfører 

og varaordfører bør velges til representant og vararepresentant til representantskapet etter 

unntaksregelen over. 

 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) har i brev til kommunene i forbindelse med valget, oppfordret 

til at kommunene bør unngå å velge medlemmer fra kontrollutvalget til styret for revisjonsselskap. 

Kontrollutvalget vil få mange saker til behandling vedr. selskapet, m.a. skal kontrollutvalget føre 

tilsyn med revisjonsordningen.  For å unngå at medlem i kontrollutvalget blir inhabil ved 

behandlingen av slike saker, bør dermed ikke medlem og varamedlem i kontrollutvalget velges inn 

i styret for revisjonsselskapet. Siden det er representantskapet som velger styret, så anbefales det 

derfor ikke at det velges medlemmer fra kontrollutvalget som kommunens medlem og varamedlem 

til representantskapet for Møre og Romsdal Revisjon IKS.   

   

 
 

Jane Anita Aspen 

 

daglig leder  

 

 

 

Kopi til: Politisk sekretariat 

  Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre & Romsdal 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-20 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 14/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Valg av medlem til representantskapet for Møre og Romsdal revisjon IKS 

Vedlegg 

1 Valg av styremedlem til kontrollutvalgsseketariatet for Romsdal og valg av medlem til 

representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlem av representantskapet for Møre og Romsdal Revisjon IKS velges; 

 

 

Som varamedlem av representantskapet for Møre og Romsdal Revisjon IKS velges; 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det nye interkommunale revisjonsselskapet Møre og Romsdal Revisjon IKS vil ventelig være etablert 

innen kommende årsskifte. Det er fastsett dato for stiftelsesmøtet (representantskapsmøte) - den 17. 

nov. d.å. 

I forbindelse med at kommunene i vår behandlet selskapsavtalen for det nye selskapet, ble det valgt 

representant og vararepresentant for representantskapet, dette ble gjort for valgperioden 2011 – 2015. 

Det må derfor gjøres nytt valg for kommende valgperioden. Stiftelsesmøtet vil være den 17.11.15. 

 

I selskapsavtalen § 5 er følgende sagt om valgt til representantskap: 

«Oppnevning av representanter til representantskap gjelder for 4 år og følger kommunevalgperioden. 

Den som er utelukket fra valg til kontrollutvalg i de deltakende kommuner, kan heller ikke oppnevnes 

til representantskapet. Ordførerne og varaordførerne i eierkommunene kan allikevel oppnevnes.» 

 



Avgrensing i valgbarhet (jf. kommunelova § 77 nr. 2) gjør at det kan være mest praktisk at ordfører og 

varaordfører bør velges til representant og vararepresentant til representantskapet etter unntaksregelen 

over. 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) har i brev til kommunene i forbindelse med valget, oppfordret til at 

kommunene bør unngå å velge medlemmer fra kontrollutvalget til styret for revisjonsselskap. 

Kontrollutvalget vil få mange saker til behandling vedr. selskapet, m.a. skal kontrollutvalget føre tilsyn 

med revisjonsordningen. For å unngå at medlem i kontrollutvalget blir inhabil ved behandlingen av 

slike saker, bør dermed ikke medlem og varamedlem i kontrollutvalget velges inn i styret for 

revisjonsselskapet. Siden det er representantskapet som velger styret, så anbefales det derfor ikke at 

det velges medlemmer fra kontrollutvalget som kommunens medlem og varamedlem til 

representantskapet for Møre og Romsdal Revisjon IKS. 

Vurdering 

En ber om at det velges ett medlem og ett varamedlem til representantskapet for Møre og Romsdal 

Revisjon IKS. 

 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Side 1 av 2 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

Org.nr: 912 503 771 

Til  

Medlemskommunene som omfattes av 

Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

v/ ordfører og rådmann 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2015-406/JAA 1500-033 Molde, 24.9.2015 

 
 

VALG AV MEDLEM TIL KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR ROMSDAL 

OG VALG AV MEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET FOR MØRE OG ROMSDAL 

REVISJON IKS  

 

 

Valg av styremedlem og varamedlem til Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 

 

Sekretariatet minner om at det må velges styremedlem for Kontrollutvalgssekretariatet for 

Romsdal, jf. vedtektene § 5, 2. ledd 

Hvert kommunestyre velger ett styremedlem med personlig varamedlem. Styret velges for 4 

år. Valgene følger kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder.  

Inneværende valgperioder har det vært kontrollutvalgets leder som har vært valgt til styremedlem, 

med kontrollutvalgets nestleder som personlig varamedlem. Dette er en ordning som det er 

ønskelig fortsetter.  

Det er viktig at det går frem av vedtaket navnet på den som velges, samt varamedlem, da dette skal 

innberettes til Brønnøysundregistrene.  

Valg av medlem og varamedlem til representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS   

Det nye interkommunale revisjonsselskapet Møre og Romsdal Revisjon IKS vil ventelig være 

etablert innen kommende årsskifte.  Det er fastsett dato for stiftelsesmøtet (representantskapsmøte) 

- den 17. nov. d.å. 

 

I forbindelse med at kommunene i vår behandlet selskapsavtalen for det nye selskapet, ble det valgt 

representant og vararepresentant for representantskapet, dette ble gjort for valgperioden 2011 – 

2015.  Det må derfor gjøres nytt valg for kommende valgperiode på det konstituerende 

kommunestyremøtet for å ha representant til å møte i stiftelsesmøtet den 17.11.15.  I 

selskapsavtalen § 5 er følgende sagt om valgt til representantskap: 

 
«Oppnevning av representanter til representantskap gjelder for 4 år og følger 
kommunevalgperioden. Den som er utelukket fra valg til kontrollutvalg i de deltakende 
kommuner, kan heller ikke oppnevnes til representantskapet. Ordførerne og 
varaordførerne i eierkommunene kan allikevel oppnevnes.» 

  

Kontrollutvalgssekretariatet 

for Romsdal  

 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 15 79 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Mobil: 91 37 11 12  
 E-post: jane.anita.aspen@molde.kommune.no 
 
  

mailto:jane.anita.aspen@molde.kommune.no


 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413  MOLDE 
Org.nr: 912 503 771 

Side 2 av 2 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 
 

Avgrensing i valgbarhet (jf. kommunelova § 77 nr. 2) gjør at det kan være mest praktisk at ordfører 

og varaordfører bør velges til representant og vararepresentant til representantskapet etter 

unntaksregelen over. 

 

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) har i brev til kommunene i forbindelse med valget, oppfordret 

til at kommunene bør unngå å velge medlemmer fra kontrollutvalget til styret for revisjonsselskap. 

Kontrollutvalget vil få mange saker til behandling vedr. selskapet, m.a. skal kontrollutvalget føre 

tilsyn med revisjonsordningen.  For å unngå at medlem i kontrollutvalget blir inhabil ved 

behandlingen av slike saker, bør dermed ikke medlem og varamedlem i kontrollutvalget velges inn 

i styret for revisjonsselskapet. Siden det er representantskapet som velger styret, så anbefales det 

derfor ikke at det velges medlemmer fra kontrollutvalget som kommunens medlem og varamedlem 

til representantskapet for Møre og Romsdal Revisjon IKS.   

   

 
 

Jane Anita Aspen 

 

daglig leder  

 

 

 

Kopi til: Politisk sekretariat 

  Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre & Romsdal 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-26 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 15/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Samarbeidsutvalg for skoler og barnehager - valg av kommunens representanter 

2015-2019 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlem og varamedlem til samarbeidsutvalget for skole og barnehage 2015-2019 velges 

følgende: 

 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

Medlem: 

Vara: 

 

Eresfjord barne- og ungdomsskole 

Medlem: 

Vara: 

 

Vistdal skole 

Medlem: 

Vara: 

 

Eidsvåg barnehage: 

Medlem: 

Vara: 

 

Eresfjord barnehage: 
Medlem: 

Vara: 

 

Vistdal barnehage: 

Medlem: 

Vara: 



 

 

Saksopplysninger 

Hjemmel for å opprette samarbeidsutvalg ved skolene finnes i Lov om grunnskolen og den 

vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17.07.1998 nr 61: 

 
 § 11-1. 1 Samarbeidsutval ved grunnskolar2

 

Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for 

undervisningspersonalet,3 ein for andre tilsette,3 to for foreldrerådet,4 to for elevane og to for kommunen.5 

Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor6 ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje 

vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt7 etter lover eller forskrifter, blir behandla i 

samarbeidsutvalet. 

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. 

Dersom samarbeidsutvalet får delegert styringsoppgåver frå kommunen, kan kommunen nemne opp fleire 

representantar til utvalet. Kommunen kan nemne opp samarbeidsutvalet som styre for skolen etter § 11 og 

§ 20 nr. 4 i kommunelova.8 Dersom kommunen nemner opp eit anna styre for skolen enn 

samarbeidsutvalet, skal minst to representantar for foreldrerådet4 vere med i styret. Inga av gruppene 

elevar, tilsette eller foreldre kan ha fleirtal i styret aleine. Rektor6 har rett til å møte, tale og komme med 

framlegg. 

Kommunen kan skipe eit felles samarbeidsutval9 for grunnskole og kommunal barnehage. Etter avtale kan 

ei tilsvarande ordning etablerast mellom privat barnehage og kommunal skole. Utvalet skal ha to 

representantar for elevane, ein representant for undervisningspersonalet, ein representant for andre 

tilsette i skolen, to representantar for dei tilsette i barnehagen, to representantar for foreldrerådet i 

skolen og to representantar for foreldrerådet i barnehagen. I tillegg til dei representantane for kommunen 

som følgjer av første og tredje leddet, kan eigaren av barnehagen nemne opp inntil to medlemmer. 

 

Tilsvarende om samarbeidsutvalg i barnehagene i Lov om barnehager (barnehageloven) av 17.06.2005 

nr 64:  

 

§ 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et 

samarbeidsutvalg. 

 

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres 

fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et 

godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan 

bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.  

 

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. 

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er 

likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere 

representanter enn hver av de andre gruppene. 

 

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og 

samarbeidsutvalget. 

 

§ 5. Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 

Kommunen kan bestemme at det skal være felles samarbeidsutvalg for kommunal barnehage og 

grunnskole. Der begge parter ønsker det, kan det etableres tilsvarende ordning for privat 

barnehage og kommunal eller privat skole. Samarbeidsutvalget settes også i slike tilfeller 

sammen etter § 4 tredje ledd, men slik at foreldre/foresatte og ansatte fra både barnehagen og 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-64/§15
http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/2005-06-17-64/§4


skolen skal være representert, jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova)1 § 11-1 fjerde ledd. 

 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge et medlem med varamedlem til følgende skoler og barnehager: 

 

 Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

 Eresfjord barne- og ungdomsskole 

 Vistdal skole 

 Eidsvåg barnehage 

 Eresfjord barnehage 

 Vistdal barnehage 

 

Det er ikke kommet innspill som tilsier at det skal være felles samarbeidsutvalg for skole og 

barnehage. Det legges derfor ikke opp til at det velges en slik løsning.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-27 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 16/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Tøndergård skole - valg av representanter til styret og representantskapet 2015-

2019 

Vedlegg 

1 Samarbeidsavtale Tøndergård skole 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som representant og vararepresentant til styret for Tøndergård skole 2015-2019 velges: 

 

 

Som representant og vararepresentant til representantskapet for Tøndergård skole 2015-2019 velges: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Tøndergård skole er en interkommunal skole med internat, som har som formål å gi opplæring til 

elever med ulike lærevansker. Nesset kommune er en av ni eierkommuner.  

 

Styringsorganene og sammensetningen av disse bestemmes av samarbeidsavtalen.  

 

Jf. pkt. 4.1 skal hver kommune velge en representant med personlig vararepresentant til styret. 

Styremedlemmene kan ikke samtidig være medlem av representantskapet.  

 

Jf. pkt. 6.1 skal hver kommune velge en representant med personlig vararepresentant til 

representantskapet.  

 



Vurdering 

Kommunestyret bes velge en representant med personlig vararepresentant til styret for Tøndergård 

skole 2015-2019. 

 

Kommunestyret bes også velge en representant med personlig vararepresentant til representantskapet 

for Tøndergård skole 2015-2019. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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REVIDERT SAMARBEIDSAVTALE 

TØNDERGÅRD SKOLE  
 

 
1.  Formål 

      
1.1  Tøndergård skole er en interkommunal skole med internat, etablert med 

hjemmel i opplæringsloven § 13.1, og Kommuneloven § 27. 
 
1.2 Skolens formål er å gi opplæring til elever med ulike lærevansker.  Internatets 

formål er å gi miljøterapeutisk og sosialpedagogisk opplæring. 
 
1.3 Elever fra andre kommuner enn eierkommunene skal kunne opptas som 

elever ved Tøndergård skole i den grad elevplasser ikke utnyttes av 
eierkommunene.  Dette skjer etter nærmere avtale med skolens ledelse/styret 
og gjesteelevskommunen. 

 
1.3  Tøndergård skole skal videre kunne selge tjenester til Møre og Romsdal fylke.   

Salg av tjenester til fylket skal være 100 % selvfinansierende - og baseres på 
langsiktige avtaler. 

 
 

2.  Eierforhold 
 
2.1 Tøndergård skole eies av kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, 

Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes. Molde er vertskommune. 
 
2.2 Andre kommuner kan opptas som medeiere i skolen etter nærmere avtale
 og etter godkjenning av eierkommunene. 
 
 

3.  Styring   
 
3.1 Skolen har følgende styringsorganer: 

Styre med 9 medlemmer, ett medlem fra hver kommune. 
Representantskap med 9 medlemmer, ett medlem fra hver kommune. 
 
4. Styre 

 
4.1  

Hver kommune velger sin representant med personlig vararepresentanter  
Styremedlemmene kan ikke samtidig være medlem av representantskapet. 
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  Samarb.avtale T.S. 

 
 
Funksjonstida for styret er 4 år, og skal være sammenfallende med den 

 kommunale valgperioden. 
 
4.2 Styret velger selv leder og nestleder for 4 år om gangen. 
 
4.3. En representant fra Møre og Romsdal fylke har møte- og talerett i styret. 
 
4.4. Representanter for de ansatte ved skolen har møte- og talerett i styret, når 

dette behandler saker som gjelder forholdet mellom skolen som arbeidsgiver 
og de ansatte. Representanter for de ansatte har ikke rett til å delta i 
behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger 
med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister med 
arbeidstakerorganisasjoner eller oppsigelser av tariffavtaler.   
             

4.5 Rektor ved Tøndergård skole er sekretær for styret. 
 
4.6.   Styret er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene er til stede.                
  Vedtak gjøres med vanlig flertall.   
 
 
 
5. Arbeidsoppgaver for styret 
 
5.1 Tøndergård skole skal drives i samsvar med Opplæringsloven og tilhørende 

forskrifter og retningslinjer. 
 

Styret for Tøndergård skole har samme oppgaver for så vidt det gjelder 
driften av Tøndergård skole som den enkelte kommune har for sine 
grunnskoler, jfr. Opplæringsloven, § 13-1 

 
Styret har således som hovedoppgave å se til at skolen blir styrt i samsvar med 
gjeldende lover, forskrifter og kommunale vedtak. 

    
 
 
5.2 Arbeidsoppgaver for styret vil bl.a. være: 
 
  1. Tilsette personale.  Styret kan opprette eget tilsettingsutvalg. 
 

2. Utarbeide budsjettforslag som forelegges representantskapet til 
godkjenning. 

 
  3. Disponere midlene som er stilt til rådighet i de årlige budsjett. 
 

4. Framlegge overfor representantskapet regnskap i revidert stand. 
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Samarb.avtale T.S. 

 
 
 
5.3. Rektor i fellesskap med styrets leder, eller styreleder i fellesskap med ett   

styremedlem, underskriver på vegne av Tøndergård skole. Når styreleder ikke 
kan signere tilligger denne myndighet nestleder. 

 
      

6. Representantskap 
 
6.1 Representantskapet består av 9 medlemmer, ett medlem fra hver   
 eierkommune. 
 

Hver kommune velger sin representant med personlig vararepresentant. 
 

Funksjonstida for representantskapet er 4 år og skal være sammenfallende  
med den kommunale valgperioden. 

    
6.2 Representantskapet velger selv leder og nestleder for 4 år om gangen. 
  
6.3 Representantskapet er beslutningsdyktig når 2/3 av medlemmene er til stede.  

Vedtak gjøres med vanlig flertall.  Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 
            
     
 

7. Arbeidsoppgaver for representantskapet 
 
7.1 Representantskapet gjør vedtak i alle saker som samarbeidsavtalen  
 bestemmer, og som ellers framlegges til behandling fra styret. 
 
7.2 Representantskapet gir anvisningsmyndighet til rektor/styrets leder. 
 
7.3 Representantskapet fatter endelig vedtak på vegne av eierkommunene i saker 

som gjelder budsjett, regnskap, anleggsutbygging, betalingssatser og 
 godkjenner avtaler innen disse områder etter forslag fra styret. 
Representantskapet kan vedta at saker som har stor økonomisk og 
pedagogisk betydning for de samarbeidende kommuner, skal sendes 
eierkommunene til uttalelse før endelig vedtak fattes i representantskapet. 

 
7.4 Representantskapet behandler styrets beretning om skolens drift (årsmelding) 

og revidert regnskap og legger disse fram for eierkommunene til orientering. 
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 Samarb.avtale T.S. 
 
 
8. Personalet i skolen 

 
 
8.1 Personalet i skolen skal tilsettes ut ifra de til en hver tid gjeldende 

kompetansekrav fastsatt i opplæringsloven samt forskrifter.  
 
8.2 Lønns- og arbeidsvilkår, samt rettigheter og plikter for personalet framgår 

ellers av de til en hver tid gjeldende lover, reglement, regulativ og instrukser. 
 

I tillegg gjelder særskilt: 
 

Ved bortfall av stillinger overføres overtallig personale ved Tøndergård skole til 
stillinger i grunnskolen i Molde dersom slik overføring kan finne sted uten å 
måtte gå til oppsigelse av lærere i skoleverket i Molde. 

 
 Dersom aktuelle overføringer viser fare for oppsigelser i skoleverket i Molde, 
søkes overtallig personale ved Tøndergård skole som Molde ikke kan ta imot, 
plassert i de andre eierkommunene. 

 
      

 
9. Økonomi 

 
9.1 Driftsutgiftene vedr. grunnskoledriften - eksklusiv driftsutgiftene for internat- 

 driften - fordeles på eierkommunene i forhold til det antall elevplasser hver 
 kommune abonnerer på: 

 
 
 Eierkommuner:     Antall elevplasser: 
 
 Aukra        1 
 Eide        1 
 Fræna       3 
 Gjemnes       1 
 Midsund       1 
 Molde        6 
 Nesset       1 
 Rauma       1 
          Vestnes       1 
Sum         16   
 
 

Driftsutgiftene for internatdriften fordeles etter hvor mange elever den enkelte 
kommune har ved skolens internat. 
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Samarb.avtale T.S. 
 
 
Dersom en eller flere eierkommuner ikke benytter avsatte skoleplasser, og plassene 
likevel blir brukt av andre eierkommuner eller gjesteelevskommuner, skjer et oppgjør 
for dette overfor den/de aktuelle eierkommuner ved skoleårets slutt.  
 
Representantskapet vedtar nærmere retningslinjer.  Dersom antall elevplasser ved 
skolen skal økes utover 16, må det godkjennes av skolens 
representantskap/eierkommunene. 
 
9.2 Budsjettoppstilling og regnskapsføring for skolen skal følge de til en hver tid 
 gjeldende forskrifter for budjettoppstilling og regnskapsføring i kommunene. 
 
9.3 Regnskapsføring og inn- og utbetalinger forestås av kemneren i Molde. 
 Revisjonen legges til kommunerevisjonsdistrikt nr. 2, Møre og Romsdal. 
  
9.4 Ved hvert kvartals begynnelse innbetaler eierkommunene forskuddsvis et 
 akontobeløp tilsvarende fjerdeparten av det inntektsbeløpet for  
 abonnement på plasser ved skolen som er oppført i budsjettet. 

Når det gjelder fylkets økonomiske oppgjør for videregående  
 opplæring ved Tøndergård skole, tas dette med i egen avtale mellom fylket og 
Tøndergård skole. 

  
9.5  Eventuell ny kapital som må tilveiebringes ved utbygging, ombygging,  

 vesentlig og større reparasjoner, må garanteres av eierkommunene.  Renter 
og avdrag dekkes av eierkommunene i forhold til innbyggertallet i den enkelte 
kommune ved siste årsskifte før opptak av lånet (lånene). 

 
 

10. Avtalens varighet.  Tvistemål. 
 
10.1 Dersom en kommune ønsker å trekke seg ut av samarbeidet og felles  
 forpliktelse for så vidt gjelder Tøndergård skole, tas dette opp med  
 eierkommunene. 

Regelverket kommer da til anvendelse ved kommunelovens Kap. 5. 
Interkommunalt samarbeid. 

    
Samarbeidsavtalen kan sies opp med 1 års skriftelig varsel fra utgangen av 
det skoleåret hvor søknaden har blitt behandlet i eierkommunene. 

 
10.2 Representantskapet kan med 2/3 flertall - og etter at eierkommunene har 

behandlet saken - oppløse skolen. 
 
10.3 Endringer i samarbeidsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i  
 eierkommunene og da i medhold av kommunelovens bestemmelser. 
 
10.4 Tvister i tilknytning til denne avtalen skal forsøkes løst gjennom mekling. Den 

Norske Advokatforenings regler for mekling ved advokat skal da få 
anvendelse. 
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Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-29 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 17/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

PP-tjenesten for Sunndal, Tingvoll og Nesset kommuner - valg av representanter 

2015-2019 

Vedlegg 

1 Samarbeidsavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for Sunndal, Tingvoll og Nesset kommuner 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som politisk representant og vararepresentant til styret for PP-tjenesten for Sunndal, Tingvoll og 

Nesset 2015-2019 velges følgende: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommune har et samarbeid med kommunene Sunndal og Tingvoll om pedagogisk-psykologisk 

tjeneste (PPT).  

 

Om organiseringen sier samarbeidsavtalen pkt. 3 følgende: 

 

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten ledes av et styre som blir valgt av kommunestyrene, 

med 2 medlemmer fra hver kommune. Valg til styret følger den kommunale valgperioden.  

I tillegg kommer en styrerepresentant valgt av og blant de tilsatte i PP-tjenesten. 

 

Videre heter det: 

 

Rådmennene, eller de som er delegert ansvar for undervisning/opplæring i kommunene, er 

faste representanter. I tillegg velges én styrerepresentant med personlig varamedlem fra hver 

av kommunene. 

 



Vurdering 

Selv om det innledningsvis står at kommunestyret skal velge to representanter, tilsier den videre 

teksten i samarbeidsavtalen at rådmannen utgjør/utpeker den ene representanten og at kommunestyret 

velger den andre. Dette understøttes av delegeringsreglementet pkt. 2.2.1 nr. 26 og pkt. 2.2.3 nr. 4. 

 

Kommunestyret bes velge en politisk representant med vararepresentant til styret for PP-tjenesten for 

Sunndal, Tingvoll og Nesset 2015-2019. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 







 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-24 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 18/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Arbeidsutvalget for kulturskolen i Gjemnes og Nesset - valg av representant 2015-

2019 

Vedlegg 

1 Avtale om kulturskolesamarbeied mellom Gjemnes kommune og Nesset kommune 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som representant og vararepresentant til arbeidsutvalget for kulturskolen i Gjemnes og Nesset 2015-

2019 velges: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok 20.06.2013 under sak 60/13 å godkjenne en revidert avtale om 

kulturskolesamarbeid mellom Gjemnes kommune og Nesset kommune. Avtalens pkt. 6 lyder:  

 

6 STYRINGSORGAN 

6.1 Kommunestyrene i de to kommunene er det overordna styringsorgan for 

kulturskolesamarbeidet. 

 

6.2 Det skal velges et arbeidsutvalg bestående av en representant fra kulturadministrasjonene 

og en fra kommunestyret i hver kommune, samt en repr. fra de ansatte. Alle velges for 4 år. 

Rektor er sekretær for utvalget. Arbeidsutvalget får fullmakt til å godkjenne budsjett innenfor 

vedtatt økonomiplan, foreta beslutninger innenfor vedtatt budsjett, rammetimetall og 

stillingshjemler. 

 

6.3 Arbeidsutvalget får fullmakt til å fastsette elevbetalingen. 

 



6.4 Arbeidsutvalget skal legge frem årsmelding vedr. driften for politisk godkjenning i begge 

kommunene. 

 

6.5 Arbeidsutvalget velger selv leder og nestleder for 2 år av gangen. 

 

Vurdering 

Jf. delegeringsreglementet pkt. 2.2.3 nr.6 er det rådmannen som skal peke ut representanten fra 

kulturadministrasjonen. 

 

Kommunestyret bes velge en representant med vararepresentant fra kommunestyret til arbeidsutvalget 

for kulturskolen i Gjemnes og Nesset 2015-2019.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



AVTALE
OM KULTURSKOLESAMARBEID MELLOM

GJEMNES KOMMUNE
OG

NESSET KOMMUNE

1 AVTALEN GJELDER:
Revidering av avtale datert 24.07.1995 om musikkskolesamarbeid

1.1 Avtalen gjelder inntil videre og har en gjensidig oppsigelsestid på 18 mnd.
Oppsigelse skal varsles innen utgangen av kalenderåret.

1.2 Avtalen gjelder samarbeid om drift av felles kulturskole.
1.3 Det skal tilstrebes en mest mulig lik fordeling av undervisningstid i hver av

kommunene.

2 NAVN
2.1 Navnet er Kulturskolen i Gjeinnes og Nesset.

ADMINISTRASJON

3.1 Gjemnes kommune har det administrative ansvaret og står som arbeidsgiver.
Rektor har 40 % faglig og administrativ ressurs. I tillegg kommer merkantile
ressurser.

3.2 Kulturskolens rektor har kontor på Batnfjordsøra.
3.3 Kulturskolen skal ha en fast kontaktperson ved kulturadministrasjonen i Nesset.

ØKONOMI
4.1 Kulturskolens budsjett ligger i budsjettet til Gjemnes kommune. Det samme

gjelder regnskap.
4.2 Gjemnes kommune krever inn elevbetaling og andre refusjoner for hele

kulturskolen.
4.3 Nesset kommune overfører 50 % av budsjettert overføring pr. 1/7 Sluttoppgjør

foretas ved regnskapsavslutning.
4.4 Kulturskolens budsjett blir utarbeidet av arbeidsutvalget og skal godkjennes av

begge kommunene.
4.5 Kulturskolens nettoutgift deles av kommunene etter en fordelingsnøkkel som er lik

fordelingen av rammetimer. Dette tilnærmet hele 10 %.
4.6 Fellesutgifter inngår i husleien for kontoret og inngår i ordinær fordeling mellom

kommunene.
Eventuelle fellesutgifter som påløper i Nesset tas med i refusjonsgrunnlaget fra
Nesset



5 LOKALEROGUTSTYR

5.1 Hver kommune skal stille tilfredsstillende undervisningslokale til disposisjon for
kulturskolen.

5.2 Kulturskolen har ansvar for at tilfredsstillende utstyr, undervisningsmateriell og
instrument er tilgjengelig

5.3 Rektor sørger for oversikt over tilgjengelige instrument og utstyr.

6 STYRINGSORGAN
6.1 Kommunestyrene i de to kommunene er det overordna styringsorgan for

kulturskolesamarbeidet.
6.2 Det skal velges et arbeidsutvalg bestående av en representant fra

kulturadministrasjonene og en fra kommunestyret i hver kommune, samt en repr. fra de
ansatte. Alle velges for 4 år. Rektor er sekretær for utvalget. Arbeidsutvalget får
fullmakt til å godkjenne budsjett innenfor vedtatt økonomiplan, foreta beslutninger
innenfor vedtatt budsjett, rammetimetall og stillingshjemler.

6.3 Arbeidsutvalget får fullmakt til å fastsette elevbetalingen
6.4 Arbeidsutvalget skal legge frem årsmelding vedr. driften for politisk godkjenning i

begge kommunene
6.5 Arbeidsutvalget velger selv leder og nestleder for 2 år av gangen.

7 OPPHØR
7.1 Ved eventuelt opphør av samarbeidet forplikter begge kommunene seg til å være

behjelpelig med å skaffe nytt arbeid til dem som måtte bli oppsagt.
7.2 Ved opphør skal alt felles inventar, utstyr og instrumenter fordeles mellom kommunen

etter oppsatte liste.

Eidsvåg  13/ -
	

Batnfjordsøra 

dato dato

,K44- thgf.
TorG em kommune

'REN



 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-25 
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 19/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Nesset kirkelige fellesråd - valg av representant 2015-2019 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som Nesset kommunes representant og vararepresentant til Nesset kirkelige fellesråd 2015-2019 

velges: 

 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til Lov om den norske kirke (Kirkeloven) av 07.06.1996 nr. 31 skal kommunen velge en 

representant til kirkelig fellesråd. Sammensetningen bestemmes av §12: 

 

 § 12.Sammensetningen av kirkelig fellesråd. 

Kirkelig fellesråd består av: 

a) 
to menighetsrådsmedlemmer1 fra hvert menighetsråd2 i kommunen, valgt av det enkelte 

menighetsråd, 

b) en representant valgt av kommunen, og 

c) 
en prost eller annen prest oppnevnt av biskopen. Biskopen kan unnlate oppnevning dersom det er 

valgt inn en prest etter bokstav a. 

 

Er det fem eller flere sokn i kommunen, velges bare ett menighetsrådsmedlem fra hvert 

menighetsråd. 

 

Representantene velges sammen med et tilsvarende antall vararepresentanter for 4 år. 

 

Nærmere regler om valg av kirkelig fellesråd gis av Kirkemøtet. 

 



Biskopen har rett til å ta del i fellesrådsmøte, men uten stemmerett. Fellesrådet kan innkalle 

andre til å ta del i forhandlingene, men uten stemmerett. 

 

I henhold til §14 har kirkelig fellesråd følgende oppgaver: 

 

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, 

utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom 

menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for: 

a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,2 
 

b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,3 
 

c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, 
 

d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor, 
 

e) administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det, 
 

f) - - - 
 

g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.4 
 

 

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes 

over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende 

menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til 

å utøve tilsettingmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville 

ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd 

myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom 

soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte. 

 

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond,5 midler som 

utredes av kommunen6 eller staten7 og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon 

for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av 

departementet. 

 

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller 

departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd. 

 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge en representant og en varerepresentant til Nesset kirkelige fellesråd 2015-

2019.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1996-06-07-31/§35
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 20/15 05.11.2015 

 

Valg av medlemmer til representantskap og styre for Krisesenteret for Molde og 

omegn IKS. 

Vedlegg 

1 Selskapsavtale for Krisesenteret for Molde og omegn IKS - vedtatt 2015 

 

Rådmannens innstilling 

Som representant og personlig vararepresentant til representantskapet for Krisesenteret for Molde og 

omegn 2015-2019 velges: 

 

 

Som representant og vararepresentant til styret for Krisesenteret for Molde og omegn 2015-2019 

foreslås: 

 

 

Saksopplysninger 

Krisesenteret for Molde og omegn IKS eies av kommunene Fræna, Nesset, Aukra, Rauma, 

Misund, Molde, Eide, Gjemnes, Sunndal og Vestnes. Krisesenteret ble omgjort til IKS 

(InterKommunalt Selskap) i 2006. 

 

Det ble i år utarbeidet og vedtatt ny Selskapsavtale for Krisesentret for Molde og omegn. I § 5 

beskrives Representantskapet som øverste organ for virksomheten. Antall medlemmer er redusert fra 

23 til 11 medlemmer med slik fordeling: 

Molde kommune  2 medlemmer 

Aukra kommune  1 medlem 

Eide kommune  1 medlem 

Fræna kommune  1 medlem 

Gjemnes kommune  1 medlem 

Misund kommune  1 medlem 

Nesset kommune  1 medlem 

Rauma kommune  1 medlem 

Sunndal kommune  1 medlem 



Vestnes kommune  1 medlem 

 

Representantskapets medlemmer skal ha personlige varamedlemmer. Vertskommunen skal ha 2 

medlemmer, de øvrige 1 medlem. 

 

Medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet velges av kommunestyret i eierkommunene for 

en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. 

 

Medlemmer til representantskapet tiltrer når de er valgt av kommunestyret. Et medlem av styret kan 

ikke være medlem i Representantskapet. 

 

I h.t. § 6 skal styret bestå av 7 personer. 1 velges av og blant de ansatte. Eierkommunene innstiller en 

person hver. Vertskommunen skal ha fast styreplass. De kommunene som ikke besitter faste 

styreplasser skal velges som faste varamedlemmer, der 1.vara har møteplikt. Valgkomiteen tilstreber 

en rotasjon på styrevervene mellom kommunene. 

 

 

Vurdering 

Av Selskapsavtalen fremgår det at én representant med personlig vararepresentant skal velges samt at 

det fremmes forslag om representant og vara til styret. 
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Brukerstyret for Nesset prestegard - valg av styremedlemmer 2015-2019 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som medlemmer og varamedlemmer til brukerstyret for Nesset prestegard 2015-2019 velges: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Brukerstyret for Nesset prestegard er et rådgivende organ for Nesset kommune og Romsdalsmuseet for 

drift av prestegarden og i forvaltningen av leieavtalen med Opplysningsvesenets fond (OVF). 

Brukerstyret fungerer også som styre for Nesset prestegards venner (NPV).  

 

Kommunestyret oppnevner i hver valgperiode representanter til brukerstyret for Nesset prestegard. 

Endrede vedtekter for brukerstyret ble vedtatt i kommunestyret 20.06.2013, sak 61/13, og 

sammensetningen av brukerstyret følger av §3: 

 

Brukarstyret består av 7 medlemmar: 

-2 medlemmar oppnemnt av kommunestyret i Nesset kommune for 4 år med 1 varamedlem. 

-2 medlemmar valgt av årsmøtet i NPV for 2 år med 1 varamedlem. 

-Opplysningsvesenets fond eller den han gir mynde. 

-Direktøren på Romsdalsmuseet eller den han gir mynde. 

-Kulturkonsulenten i Nesset kommune eller den han gir mynde. 

 

Brukarstyret konstituerer seg sjølv med leiar og nestleiar. 

Valgte representantar får møtegodtgjering frå Nesset kommune i godtgjerslegruppe 2. 

Romsdalsmuseet skal vere sekretæriat for brukarstyret. 

 



Vurdering 

Vedtektenes ordlyd er noe uklar i forhold til om det skal velges kun 1 varamedlem, eller om det skal 

velges et personlig varamedlem til hvert medlem. Ved forrige valg ble det valgt personlige 

varamedlemmer til hvert medlem. Brukerstyret vil komme med en presisering om dette etter sitt møte 

03.11.15.  

 

Kommunestyret bes oppnevne to medlemmer og varamedlemmer til brukerstyret for Nesset prestegard 

2015-2019. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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Årsmøtet for Romsdalsmuseet - valg av representant 2015-2019 

Vedlegg 

1 Vedtekter for det konsoliderte Romsdalsmuseet 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som Nesset kommunes representant til årsmøtet for Romsdalsmuseet 2015-2019 velges: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Romsdalsmuseet er et regionmuseum for alle kommunene i Romsdal, med museet i Molde som 

forankringsmuseum. Blant annet har Romsdalsmuseet driftsansvaret for Nesset prestegard.  

 

I følge §9 i vedtektene for det konsoliderte Romsdalsmuseet skal Nesset kommune ha en representant i 

årsmøtet for Romsdalsmuseet.  

 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge en representant og en vararepresentant til årsmøtet for Romsdalsmuseet 

2015-2019.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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VEDTEKTER 

 

FOR  

 
DET KONSOLIDERTE ROMSDALSMUSEET 

 

Vedtektene er godkjent av Lotteri-og stiftelsestilsynet 10.august 2012 og i Kultur- og 

folkehelseutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune den. 12.09.12. 

 

I 

 

NAMN, FORMÅL, ORGANISASJONSFORM OG FORRETNINGSKONTOR 

 

§ 1    NAMN OG TYPE ORGANISASJON 

Namnet på organisasjonen skal vere Romsdalsmuseet. 

Romsdalsmuseet er en sjølvstendig kulturhistorisk, vitskapleg institusjon med   

sjøleigde avdelingar og  konsoliderte lokalmuseum/spesialmuseum. Regionmuseet 

skal vere ei stifting. Museet skal vere medlem av Norges museumsforbund. 

 

 § 2    FORMÅL, OPPGÅVER OG OMFANG 

Romsdalsmuseet sitt formål er å samle inn, dokumentere, ta vare på, gjere faglege 

undersøkingar, utvikle og formidle kunnskap om materielle- og immaterielle 

kulturminne og kulturhistorie i Romsdal. Innbyggarane i Romsdal skal aktiviserast i 

dette arbeidet. 

Formidling til barn og unge skal vektleggast. 

Museet skal samarbeide med, og knyte nettverk til andre som driv kulturell verksemd 

i samfunnet og yte museumsfaglege tenester til fylkeskommunen, kommunane, 

organisasjoner og privatpersonar så langt budsjett- og personalressurs gir rom for. 

Museet skal ha faste åpningstider. 

Romsdalsmuseet kan eige aksjar og andelar i andre selskap. 

Romsdalsmuseet er eit regionmuseum for alle kommunane i Romsdal med museet i 

Molde som forankringsmuseum. 

 

Romsdalsmuseet eig og forvaltar: 

 Bygde- og bysamlingane i Molde kommune 

 Fiskerimuseet på Hjertøya i  Molde kommune 

 Veøy prestegard og landskapsvernområde i Molde kommune 

 Løvikremma på Gossen i Aukra kommune 

 Konfeksjonsmuseet, Oddfred Tokles Konfeksjonsfabrikk AS i Isfjorden i         

Rauma kommune. 

Romsdalsmuseet har etter konsolideringa driftsansvaret for desse musea som har 

lokale eigarstyre eller andre eigartilhøve: 

   Ergan kystfort i Bud i  Fræna kommune 

   Nesset prestegard i Eidsvågen i  Nesset kommune 

Alle institusjonane blir organiserte som likestilte avdelingar. Driftsansvar og øvrig 

samorganisering mellom forankringsmuseet og dei konsoliderte lokal-/spesialmusea 

er basert på skriftlege avtalar godkjende av styret.  

Nye avdelingar kan vurderast inn i Romsdalsmuseet. 
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 § 3    GRUNNKAPITALEN 

  Stiftinga sin grunnkapital er kr. 200.000,-. 

 

 

 § 4    ORGAN FOR STIFTINGA 

Romsdalsmuseet er organisert som ei stifting. Stiftinga skal ha eit styre. Styret er 

høgste organ for stiftinga. 

Styret skal tilsette direktør som har ansvaret for den daglege drifta av museet. 

Direktøren er direkte underlagt styret si instruksjonsmynde.  

 

Stiftinga skal ha eit årsmøte som har dei oppgåvene som går fram av §10. 

 

Kvar av dei lokale musea har sine eigne, lokale brukarstyre, vennelag eller 

tilsvarande organ, for i ivareta lokalt engasjement, samarbeide om formidling og for 

øvrig med avgrensa ansvar og mynde. 

 

 

 § 5  LOKALISERING FORRETNINGSKONTOR 

  Stiftinga Romsdalsmuseet har forretningskontor i Molde. 

 

 

II 

 

STYRE 
 

 § 6 STYRESAMANSETTING 

 

Styret skal ha 7 medlemer inkludert leiar og nestleiar. Styret si samansetting er slik. 

- eit medlem valt av og mellom dei tilsette i 50% stilling eller meir 

- eit medlem valt av Romsdalsmuseets venner 

- fem medlemer valt av årsmøtet. 

 

Styremedlem kan ikkje samtidig vere medlem av årsmøtet med røysterett. 

Funksjonstida for styreleiar og styremedlemer er to år. Styret vel innan sin midte 

nestleiar med funksjonstid eit år. 

Ordføraren i representantskapet/årsmøtet kan ta del i styremøta med tale- og 

forslagsrett. 

Direktøren ved museet eller den han/ho gir fullmakt skal vere sekretær for styret. 

Direktøren har møteplikt i styret med tale- og forslagsrett. Styret kan frita direktøren 

frå møteplikta. 

 

 

 § 7 STYRET SINE OPPGÅVER 

Styret skal leie stiftinga si verksemd og er ansvarleg for at stiftinga blir forvalta i 

samsvar med føremålet. Styret skal gjere framlegg i saker som skal handsamast av 

årsmøtet med unntak av framlegg til val. Tilsetting av direktør  skal gjerast av styret. 

Styret fastset budsjett, arbeidsprogram og årsoppgjer for stiftinga, direktøren sine 

oppgåver og kan gjere vedtak om at eit arbeidsutval skal ta hand om bestemte deler 

av styret sine oppgåver. Styret innkallar til årsmøte i stiftinga. 

Styret kan gjere vedtak når minst fire medlemer er til stades og minst tre stemmer for 

vedtaket. Ved stemmelikskap har leiaren dobbeltstemme. 
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Møtebok skal førast og underteiknast av styremedlemer til stades i styremøtet. 

Stiftinga vert bunden (teikna) av underskrifta til styreleiaren og direktøren. 

Styret kan gi prokura.  

 

 

 § 8 STYRET SINE MØTER 

Styreleiar kaller inn til styremøte med sju dagars frist. Styremøtet vert leia av 

styreleiaren. 

 

 

III 

 

ÅRSMØTE 

 

 § 9 ÅRSMØTET SI SAMANSETTING 

  Årsmøtet er slik samansett: 

- to medlemer valt av og mellom dei fast tilsette i 50% stilling eller meir 

- to medlemer valt av Møre og Romsdal fylke 

- to medlemer valt av Molde kommune som vertskommune for hovudsetet for 

regionmuseet 

- eit medlem valt frå kvar av dei andre kommunane i Romsdal (tilsaman 7) 

- eit medlem valt av brukarstyret eller tilsvarande organ frå kvar av avdeling med 

slik ordning 

- tre medlemer valt av venneforeninga for forankringsmuseet 

Funksjonstida for medlemer med varamedlemer er to år. Medlemer frå 

fylkeskommunen og kommunane vert valt for den kommunale valperioden som er på 

fire år. 

Årsmøtet vel ordførar og varaordførar med funksjonstid på to år. 

Styret skal innkallast til årsmøta og ha talerett. 

 

 § 10 ÅRSMØTET SINE OPPGÅVER 

  Stiftinga skal halde årsmøte før 1. april kvart år etter innkalling frå styret. 

Ordstyrar for årsmøtet vert valt av årsmøtelyden i starten av møtet. Årsmøtet skal 

handsame desse sakene: 

- val av styreleiar (jfr. § 6) 

- val av fire faste medlemer og tre varamedlemer i prioritert rekkje til styret  

(i tillegg til desse fire skal dei tilsette velje eit medlem til styret, og eit medlem 

skal veljast av Romsdalsmuseets venner, jfr. § 6) 

- val av registrert eller statsautorisert revisor 

- fastsette godtgjersle til revisor og tillitsvalte 

- gi fråsegn til årsmelding og revidert rekneskap med revisormelding 

- val av valkomite med leiar,to andre medlemer og ein varamedlem. Funksjonstid 

er 3 år, men med ei rullering som gjer at eit medlem vert skifta ut kvart år 

- gjere vedtak om omdanning etter framlegg frå styret 

- gi fråsegn til styret i andre saker 

- føre tilsyn med stiftinga si verksemd 
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IV 

 

VEDTEKTER, AVHENDING, OPPLØYSING, RESULTATDISPONERING 

 

 § 11 ENDRING AV VEDTEKTER 

Etter forslag frå styret kan årsmøtet endre desse vedtektene med 2/3 fleirtal av dei 

avgitte stemmene. (jfr. Lov om Stiftelser § 45, § 46, §47 og §48). 

Dei institusjonane som vel årsmøtet skal på førehand kome med uttale til 

endringsforslaga. 

Vedtekter og eventuelle endringer av vedtekter skal godkjennast av Stiftelsestilsynet 

og Møre og Romsdal Fylkeskommune for å vere gyldige. 

 

 § 12 AVHENDING AV GJENSTANDAR, DEPONERING OG UTFØRSEL 

Ikkje noko av museet sin eigedom kan avhendast utan styrevedtak med 2/3 fleirtal. 

Deponering av gjenstandar som fører til større driftsmessige eller økonomiske 

endringar har same krav til styrevedtak. Deponering og utlån av gjenstandar i kurante 

saker og for ei avgrensa tid, kan avgjerast av direktøren. 

Utførsel av objekt frå museumssamlingane kan berre tillatast etter regler i Lov 9. juni 

1978 nr. 50 om kulturminne. 

 

 § 13 OPPLØYSING OG UTMELDING 

Eventuell oppløysing av museet må kome frå styret, og skal handsamast som 

vedtekstendring. Oppløysing kan berre behandlast på ordinært årsmøte, og må 

vedtakast med minst 2/3 fleirtal. For å vere gyldig må oppløysinga også vedtakast på 

eit påfølgjande ekstraordinært årsmøte med 2/3 fleirtal. Oppløysing skal gjerast i 

samsvar med kap. VI i Lov om Stiftelser av 15. juni 2001, nr.59, som inneheld 

bestemmelser om når det er grunnlag for å oppløyse stiftinga. 

Dersom særlege grunnar ligg føre, kan ei avdeling gå ut av konsolidert eining. Slik 

utmelding må godkjennast av styret. 

Fordeling av likvidasjonsoverskudd ved oppløysing, skal skje i samsvar med stiftinga 

si ideelle formål som angitt i vedtektene. 

 

 § 14 RESULTATDISPONERING 

Fordeling av det einskilde års overskot, skal skje i samsvar med stiftinga si ideelle 

formål som angitt i vedtektene. 

 

 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 033 
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
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Valg av representanter til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 

Vedlegg 

1 Valg av representanter til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 

2 VEDTEKTER-13_ FNR 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som representant til styret for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal velges; 

 

Som varamedlem til styret for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal velges; 

 

Som representanter til årsmøtet for Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal velges: 

 

 1. 

 2. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal ber samtlige medlemskommuner oppnevne/velge: 

 En representant fra hver kommune (ansatt eller politiker) med vara (politiker eller ansatt) til 

styret. 

 To representanter (politikere) til årsmøte. 

 

Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal er et samarbeidsorgan for kommuner og organisasjoner som 

arbeider for friluftsliv. 

 

Medlemmene av styret har en funksjonstid på to år. Så langt råd skal halvparten av styremedlemmene 

være på valg hvert år. I styret er det et mål at begge kjønn er representert med minst 40%. 



Vararepresentantene til styre blir valgt for samme tidsperiode som tilsvarende styremedlem. 

 

Årsmøtet er Friluftsrådets høyeste styringsorgan. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år innen utgangen 

av mars måned. 

Hver medlemskommune har rett til å sende 2 representanter med stemmerett til årsmøte. Kommunen 

velger fortrinnsvis politikere som utsendinger til årsmøte. Kommunen bør velge 2 representanter for 

hele kommunevalgperioden. 

Vurdering 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Til samtlige medlemskommuner i det interkommunale Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal  

(Kristiansund, Molde, Aukra, Midsund, Sandøy, Halsa, Surnadal, Sunndal, Nesset, Rauma, Eide, Fræna, Averøy, 

Tingvoll og Gjemnes kommuner) 

v/Formannskapskontoret 

v/Valnemnda 

 

Oppnemning av representantar til styret og årsmøte i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 

Friluftsrådet N&R ber samtlige medlemskommuner oppnevne/velge:  

 En representant fra hver kommune (ansatt eller politiker) med vara (politiker eller ansatt) til styret.  

 To representanter (politikere) til årsmøte. 

 Formidle oppnevninga fra den enkelte kommune til administrasjonen i Friluftsrådet N&R ved 
undertegnede. 
 

Slik er kommunen representert i dagens styre til Friluftsrådet N&R: 

Styremedlemmer:  

Kommune Styremedlemmer 

Halsa  Trine Kristiansen GLåmen 

Kristiansund  Britt Engvig-Hjelle 

Sunndal Jostein Tredal 

Surnadal Egil Nedal 

Tingvoll Kirsti Holm 

Nesset  Hogne Frydenlund 

Aukra Tove Charlotte Æsøy 

Molde Ingvil Grytli 

Fræna Ragnhil Mørkøre 

Eide Ellen Krakeli 

Gjemnes Olav Nilssen 

Rauma Herman Bjerkeli 

Averøy Håkon Solli 

Midsund Fritz Godø 

Sandøy Hans Endre Sæterøy 

Møre og Romsdal Jeger og Fisk Åsa Fredly 

  

Hilsen 

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 

Ola Fremo 

Daglig leder                                                            Mobil: 95732511  Epost: ola.fremo@stikkut.no 



 
 
 

Stifta 3. februar 2000, revidert sist i 28. feb. 2013 

Vedtekter 

§ 1 FØREMÅL 
FRILUFTSRÅDET si oppgåve er i samband med medlemskommunane, offentlege 
etatar på ulike nivå og interesserte organisasjonar å arbeide for: 

 stimulering til friluftsaktivitetar for alle – gjennom å oppleve og mestre 
opphald og utfordringar i naturen på ein bærekraftig måte. 

 sikre nye friluftsområde, tilrettelegging og drift av friluftsområde. 

§ 2 MEDLEMMER 
Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal er eit samarbeidsorgan for 
kommunar og organisasjonar som arbeider for friluftsliv. 

Styret innstiller til årsmøtet på kven som skal kunne bli medlem av 
FRILUFTSRÅDET. Årsmøte skal godkjenne opptak av alle nye medlemmer. 

Styret får fullmakt frå årsmøtet til å ta opp nye medlemskommunar og 
friluftsorganisasjonar i løpet av året, mot å legge vedtaka fram til godkjenning for 
komande årsmøte. 

§ 3 ORGANISASJON 
Årsmøte, styret og arbeidsutvalet er FRILUFTSRÅDET sine faste organ. 

Dagleg leiar står i samråd med styreleiaren, for den daglege drifta av FRILUFTSRÅDET. 

§ 4 ÅRSMØTE 
Årsmøtet er FRILUFTSRÅDET si høgste styresmakt. Ordinært årsmøte vert halde 
kvart år innan utgangen av mars månad. 

Kvar av medlemskommunane har høve til å sende 2 representanter med røysterett til 
årsmøte. Kommunen velger fortrinnsvis politikere som utsendinger til årsmøte.  
Kommunen bør velje dei 2 representatene for hele kommunevalgperioden.  

Styret sine medlemmer møter med røysterett på årsmøtet. 

Dei selskapa/frivillige organisasjonane som er medlemmer kan seg i mellom velje 
inntil 1/3 av medlemskommunanes representantar med røysterett. Dei fordeler 
representantar i høve til medlemstalet på årsmøte. 

Alle representantar utanom styret må vise fullmakt. 



 

På årsmøtet kan føljande møte med røysterett: 
2 representantar frå kvar av medlemskommunane 
Det tal på repr. frå frivillige organisasjonar som følgjer av § 4`s 3. ledd. 
Medlemmane av styret. 

Årsmøte er også ope for andre interesserte. 
Årsmøte avgjer i kvart einskild høve om andre frammøtte skal ha talerett i ei eller fleire saker 
på årsmøtet. 
 

Årsmøte er vedtaksfør når minst halvparten av dei røysteføre er til 
stades. Årsmøte vert innkalla etter vedtak i styre med minst 4 
vekers skriftleg varsel. 

Ordinært årsmøte skal: 
1 Godkjenne innkalling og sakliste 
2 Velje ordstyrar og sekretær 
3 Handsame styret si årsmelding 
4 Godkjenne den framlagde rekneskapen med revisjonsmelding 
5 Fastsetje neste års kontingent. Indeksregulering kan gjerast på årsmøte. Nivåheving          

må godkjennast av kommunane i etterkant. 
6 Handsame innkomne framlegg 
7 Handsame framlegg til neste års budsjett 
8 Handsame forslag til arbeidsprogram (4-års plan) 
9 Velje: 

a) Styre med vararepresentantar (1 styremedlem med personleg 
vararepresentant frå kvar medlemskommune, samt 3 representantar frå 
medlemsselskap/organisasjonar.) 

b) Leiar og nestleiar i styret, blant medlemmene i det alt valde styret 
c) 2 revisorar 
 Valnemnd på 3 medlemmer og 1 

varamedlem Revisorane og medlemmene i 
valnemnda vert valde for eitt år. 

Medlemmene av styret har ei funksjonstid på to år. Så langt råd skal halvparten av 
styremedlemmene vere på val kvart år. I styret er det eit mål at begge kjønn er 
representert med minst 40%. 
Vararepresentantane til styre vert vald for same tidsperiode som tilsvarande styremedlem. 
Leiar og nestleiar er på val kvart år. 
Alle val skal vere skriftlege dersom det ligg føre meir enn eitt framlegg. 
Når kandidatar skal veljast enkeltvis og ingen av kandidatane oppnår fleirtal, dvs. minst 
halvparten av dei gjevne røystene, skal det gjennomførast bunde omval mellom dei to 
kandidatane som fekk flest røyster. Er det etter dette omvalet like mange røyster på kvar 
kandidat, skal valet avgjerast ved loddtrekning. 
Er det fleire som skal veljast samla, må alle for å vera vald, ha fått meir enn 
halvparten av dei gjevne røystene. 

Alle vedtak på årsmøte vert avgjort med vanleg fleirtal utanom dei sakene som etter 
vedtektene krev kvalifisert fleirtal. 

 



§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte kan kallast inn med minst 2 vekers skriftleg varsel etter vedtak i 
styret, eller når minst halvparten av medlemmene krev dette skriftleg. 
Saklista skal leggast ved innkallinga. 

Ekstraordinært årsmøte kan berre handsame dei sakene som er nemnde i innkallinga. 

§ 6 STYRET 
Styret sammensettes med ett medlem, med personlig vara, fra hver medlemskommune. 
Styret har leiingsansvaret for FRILUFTSRÅDET mellom årsmøta. 
Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stades. Alle vedtak i 
styret vert gjort med vanleg fleirtal. Dersom det vert like mange røyster for og imot, 
vert røystemåten til leiaren avgjerande. 
Styret vert leia av leiaren og når han/ho ikkje er til stades av nestleiaren. 
Det er leiaren som avgjer når styret skal møtast. Styret kan også innkallast når eit 
fleirtal av styremedlemmene ønskjer det. 

Styret kan velge arbeidsutvalg (AU) med inntil 5 medlemmer. 
Vedtak i AU er endelege når protokollen er stadfesta av eit fleirtal av styret sine 
medlemmar. 

Arbeidsutvalet kan ikkje gjere bindande vedtak i andre saker enn styret på førehand 
har gjeve fullmakt til. 

Styret sine arbeidsoppgåver er m.a.: 
1 Å fremje FRILUFTSRÅDET sine oppgåver i samsvar med vedtekter og 

årsmøtevedtak. 
2 Å leie FRILUFTSRÅDET si vanlege drift og ha ansvar for økonomistyring i 

samsvar med utarbeidd budsjett. 
3 Å tilsetje medarbeidarar. 
4 Gjennom underskrifta til medlemmene i arbeidsutvalet å kunne forplikte 
FRILUFTSRÅDET 

(økonomisk og juridisk). 
5 Å kunne gi prokura. 
6 Å ha ansvaret for at det blir ført rekneskap og at det vert ført protokoll over alle  

møter og 
forhandlingar. 

7 Å sende referat frå årsmøte til alle medlemmer i 
FRILUFTSRÅDET, til  
fylkesfriluftsnemnda og til Friluftsrådenes Landsforbund. 

8 Å kome med framlegg til budsjett til årsmøte. 
9 Å kome med framlegg om kontingent. Eit eventuelt årsmøtevedtak om endring av 

kontingent, må i etterkant godkjennast av alle medlemskommunane for å vere gyldig. 

§ 7 VEDTEKTSENDRINGAR 
Endringar av vedtektene må gjerast med på årsmøte og krev minst 2/3 (to tredjedels) 
fleirtal. 

 

 



§ 8 UTMELDING 

Melding om utmelding frå Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal skal fattes senest 31. 
desember, og gjelder deretter fra utløpet av påfølgende kalenderår 
Når det gjeld medlemskommunane må kommunestyre gjere vedtak om utmelding. 
Sams for alle som vil melde seg ut av FRILUFTSRÅDET er at medlemskontingenten må 
vere 
betalt for det året utmeldingsvedtaket vert gjort, før utmeldinga kan bli gyldig. 

§ 9 OPPLØYSING 
Oppløysing av FRILUFTSRÅDET kan berre vedtakast på eit ordinært årsmøte og med 
minst 2/3 fleirtal. 

Framlegg om oppløysing må vere oppført på saklista som medlemmane må ha fått 
tilsendt minst 14 dagar før møtet. 

Vert oppløysing vedteke med minst 2/3 fleirtal, skal det haldast ekstraordinært årsmøte 
3 månader seinare med oppløysing på saklista. 

Dersom FRILUFTSRÅDET vert oppløyst, skal alle omsettelege aktiva gå til 
overordna ledd som er Friluftsrådenes Landsforbund (FL) med oppmoding om at 
dei nyttar ressursane i vårt område. 

Arkivet skal søkjast oppbevart etter avtale med FL til dømes i ein av 
vertskommunane, evt. interkommunalt arkiv. 

Siste endring på årsmøte 30. mars 2005: § 2 og § 9 

og namneendring og forenkling av § 1 i 2009. revidert sist i 28. feb. 2013 
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Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) - valg av 

representanter til styret og representantskapet 2015-2019 

Vedlegg 

1 Selskapsavtale for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 

2 Brev av 20.10.2015 - Valg av medlemmer til RIRs styrende organer 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som representanter og personlige vararepresentanter til representantskapet for Romsdalshalvøya 

Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2015-2019 velges: 

 

 

Som representant og vararepresentant til styret i Romsdalshalvøya Interkommunale 

Renovasjonsselskap IKS 2015-2019 foreslås: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset er en av eierkommunene i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR), 

og selskapet ledes av representantskap, styre og daglig leder. 

 

Jf. selskapsavtalen §6 skal representantskapet i RIR ha 15 medlemmer. Nesset kommune har to 

medlemmer med personlige varamedlemmer. Et medlem av styret kan ikke være medlem i 

representantskapet. 

 

Styret i RIR består av ni medlemmer jf. selskapsavtalen §7. Det er representantskapet som velger 

styret, etter innstilling fra eierkommunene. Nesset skal innstille en representant og en vararepresentant. 

Reglene om kjønnsrepresentasjon i lov om interkommunale selskaper (§10) og aksjeloven (§20-6) 

gjelder for sammensetningen av styret i RIR. Det bør derfor innstilles en representant fra hvert kjønn. 



 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge to representanter med personlige vararepresentanter til representantskapet 

for Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2015-2019. 

 

Kommunestyret bes også om å komme med forslag til representant og vararepresentant til styret i 

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 2015-2019. Det bør innstilles fra begge 

kjønn.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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SELSKAPSAVTALE 

FOR 

ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE 
RENOVASJONSSELSKAP IKS. 

 

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om 
Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01. 1999 nr.6. Sist endret 25.11.11. 

 

Selskapet er en videreføring av Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap stiftet 
28.02.1983 i henhold til Kommuneloven § 27. 

 

 

§ 1. Firma og forretningsadresse. 

 

Selskapets navn er Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS, forkortet RIR - IKS. 

Selskapets forretningskontor er i Molde.  

Selskapet eies av kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset. 

Selskapet er eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret tilligger styret. 

 

§ 2. Formål. 

 

Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den 
forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter forurensingsloven – med 
mindre det er unntatt i kommunale vedtak. 

Det gjelder innsamling, transport og behandling av avfall / slam og alle oppgaver tilknyttet dette. 

Selskapet kan delta i og / eller etablere andre selskap til utøvelse av virksomhet innen denne 
formålsparagrafen. 
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Selskapet er tildelt enerett innen avfallsområdet og har ikke erverv som formål. 

Selskapet har kompetanse og mulighet til å utføre andre forvaltningsoppgaver som krever kjennskap 
til forhold til abonnenter, forsøpling og kontroll også for andre kommuner enn 
medlemskommunene. 

Selskapet skal arbeide for en miljøriktig håndtering av avfallet i regionen i egen regi eller i samarbeid 
med andre. 

Selskapet skal være et konsultativt organ for eierne i forurensningsspørsmål og bidra til løsning av 
slike. 

 

§ 3. Innskuddsplikt og eierandeler. 

 

Eierkommunene har ikke betalt kapitalinnskudd i selskapet. 

Unntak er Aukra og Nesset hvor kapitalinnskuddet fremgår av ballansen 

 

§ 4. Lån og eiernes ansvar. 

 

Eierkommunene hefter ubegrenset for selskapets disposisjoner og gjeld i samme forhold som det 
antall innbyggere de har innenfor sine områder ved siste årsskiftet. Pr 01.01.2010 hefter 
eierkommunene som følger: 

 

Aukra kommune    6,6 % 

Eide kommune     7,0 % 

Fræna kommune  19,3 % 

Gjemnes kommune    5,4 % 

Midsund kommune    4,0 % 

Molde kommune  51,3 % 

Nesset kommune    6,4 % 
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Selskapet kan ta opp lån i banker og kredittinstitusjoner etter vedtak i representantskapet. Øvre 
ramme for driftslån er kr 10 mill. og øvre ramme for investeringslån er kr 60 mill.  

§ 22 i lov om IKS skal for øvrig være gjeldende for låneopptak og garantier.  

Innen selskapets geografiske arbeidsområde skal det gjelde likelydende forskrifter for 
renovasjonsordningen. Disse godkjennes av representantskapet og vedtas av eierkommunene. 

 

§ 5.  Organisasjon. 

 

Selskapet ledes av representantskap, styre og daglig leder. 

Om habilitet gjelder IKS loven § 15. 

 

§ 6. Representantskapet. 

1. Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet og 
representantskapet er selskapets øverste myndighet. 

2. Representantskapet skal ha 15 medlemmer med slik fordeling: 

Aukra kommune  2 
Eide kommune  2 
Fræna kommune  2 
Gjemnes kommune 2 
Midsund kommune 2 
Molde kommune  3 
Nesset kommune 2 

Representantskapets medlemmer skal ha personlige varamedlemmer. 

Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges av kommunestyrene i 
eierkommunene for en periode på 4 år, i samsvar med den kommunale valgperioden. 

Medlemmer til representantskapet tiltrer når de er valgt av kommunestyret. Et 
medlem av styret kan ikke være medlem av representantskapet. 

3. Representantskapets vedtak må godkjennes i den utstrekning dette kreves etter 
kommuneloven eller lovgivningen ellers. Det vises blant annet til §§18 og 22 i lov om 
interkommunale selskaper. 
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4. Representantskapet trer sammen hvert år, så tidlig som mulig i kalenderåret og ellers 
når representantskapets leder bestemmer det, eller når minst en av 
deltakerkommunene eller når minst 1/3 av medlemmene av representantskapet, 
styret eller revisor ber om det. 

Hvis ordføreren i den enkelte kommune ikke er valgt medlem av representantskapet 
kan denne møte med talerett, men uten stemmerett. 

Styrets medlemmer og daglig leder kan delta i representantskapets møter med 
talerett, men ikke stemmerett. 

Representantskapet er beslutningsdyktig når så mange representanter er til stede at 
disse representerer minst 2/3 av stemmene. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de 
stemmer som er avgitt. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. 

5. Innkalling til møte skal skje med minst 4 ukers varsel og innkallingen skal inneholde 
saksliste og eventuelt saksmateriale. De enkelte deltakerkommuner ved rådmannen 
skal varsles tilsvarende. Det skal føres møteprotokoll. Protokollen underskrives av 
lederen og 2 av de øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. 
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist hvis 
dette er påtrengende nødvendig.  

6. Representantskapet skal behandle følgende saker: 

Skriftlig årsmelding fra styret. 

Revidert årsregnskap fra styret for forrige kalenderår. 

Hvert 4. år velges: 

- Leder og nestleder i representantskapet for 4 år. 

- Styremedlemmer med varamedlemmer etter innstilling fra eierkommunene for 
4 år. 

- Leder og nestleder i styret for 4 år. 

- Valgkomité på 3 medlemmer og dets leder og nestleder for 4 år. 

Hvert 2. år velges: 

- Klagenemnd, for 2 år, på 3 medlemmer som med bindende virkning avgjør 
klager fra abonnenter og kunder over beslutninger og vedtak som er truffet i 
forbindelse med driften av RIR. 

- Revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse. 
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- Fastsetting av godtgjørelse til representantskap og styre, samt eventuelt 
særskilt godtgjørelse til leder og nestleder i representantskap og styre. 

I budsjettmøtet skal representantskapet behandle disse faste sakene: 

- Vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, jf. lov om IKS § 18, 
herunder forslag fra styret til gebyrregulativ. 

Dessuten skal representantskapet behandle: 

- Fullmakter til styret. 

- Langtidsplaner, herunder økonomiplan iht. lov om IKS § 20, og vesentlige 
endringer i metoder/systemer. 

- Forslag fra styret til låneopptak og eventuelle kommunale garantier. 

- Forslag til medlemskommunene om endringer i selskapsavtalen etter råd fra 
styret. 

- Forslag som er kommet inn til styret innen 8 uker før møtet i 
representantskapet. 

- Andre saker som styret vil ta opp. 

Vedtak i representantskapet må godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter 
lov om IKS eller lovgivning ellers. 

 

§ 7.  STYRET 

 

1. Styret består av 9 medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav 2 innstilles av 
Molde kommune, en innstilles fra hver av de øvrige kommunene og en velges av og 
blant de ansatte. 

2. Lederen innkaller til møte når han finner det nødvendig eller når minst tre av styrets 
medlemmer eller når daglig leder ber om det. Innkalling til møte skal skje med minst 
fem dagers varsel. Innkallingen skal inneholde oppgave over de saker som skal 
behandles. Saksdokumentene medsendes eller legges ut til gjennomsyn for styrets 
medlemmer samtidig med at innkallingen utsendes. 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 
Vedtakene gjøres med vanlig flertall. For å være gyldig må flertallet utgjøre mer enn en 
tredel av styrets medlemmer. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. Daglig 
leder deltar i styrets møter med talerett, men uten stemmerett. Representantskapets 
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leder kan delta i styrets møter med talerett, men uten stemmerett. Selskapet forpliktes 
ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap.  

3. Forvaltningen av selskapet hører til under styret, som gjør de nødvendige vedtak for å 
sikre at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, 
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av 
representantskapet. 

For selskapets daglige drift kan styret meddele prokura til daglig leder og/eller 
styreleder. 

Styret avgir innstilling i saker som forelegges representantskapet. Disse skal i god tid 
tilsendes representantskapets leder. Styret utøver enhver myndighet som ikke er tillagt 
representantskapet. 

Styret utarbeider og forelegger representantskapet oversikt over driften i det forløpne 
driftsår og legger fram regnskapet i revidert stand. 

Styret legger fram for representantskapet innen primo november budsjett for 
kommende år.  

 

§ 8. Daglig leder 

 

Daglig leder ansettes av styret. Styret fastsetter daglig leders stillingsinstruks og godtgjørelse. Daglig 
leder har den myndighet som styret bestemmer innen rammen av styrets mandat. 

 

§ 9 Delegasjon av myndighet til selskapet. 

 

I medhold av lov om forurensing og avfall § 83. 1. ledd har selskapet, med mindre annet framgår av 
kommunalt vedtak, fått delegert myndighet til å ivareta følgende forpliktelser på vegne av 
eierkommunene: 

- § 26, om tømming av slam fra slamavskillere 

- § 29, om krav til anlegg for behandling av avfall 

- § 30 1.ledd, om innsamling av husholdningsavfall 

- § 31 1.ledd, om farlig avfall 
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- § 35 2. ledd, om avfall fra utsalgssteder, turistanlegg og utfartssteder. 
 

I medhold av lov om forurensing og avfall § 83 2. ledd, har selskapet fått delegert myndighet til å 
fatte enkeltvedtak på vegne av eierkommunene etter følgende bestemmelser: 

- § 35 siste ledd, om avfall fra utsalgssteder, turistanlegg og utfartssteder 

- § 37 om pålegg, om å rydde opp i avfall eller betale for opprydding. 

 

§ 10 Budsjett og regnskap. 

 

Budsjett. Det settes opp et budsjett for kommende år som vedtas av representantskapet sammen 
med økonomiplan for de 4 neste år jfr. § 18 i lov om IKS med forskrifter.  

Regnskapene skal føres etter regnskapsloven. 

 

§ 11. Utvidelser og endringer i selskapsavtalen. 

 

Nye kommuner kan tas opp i selskapet som eiere ved tilslutning av samtlige eierkommuner.  Forslag 
om endringer av selskapsavtalen krever minst 2/3 flertall i representantskapet. Endringer i 
selskapsavtalen må godkjennes av kommunestyrene i eierkommunene. 

 

§ 12. Uttreden og oppløsning. 

 

1. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet 
og kreve seg utløst av dette. Uttreden skjer ved årsskifte. Varslet skal gis til 
representantskapet på årsmøtet. 

Representantskapet kan kreve at kommuner som ønsker å tre ut må stå som deltaker så 
lenge det løper avtaler selskapet har inngått og som gjelder vedkommende kommune. Jfr IKS 
lov § 30.1 

2. Den utløsningssum en deltaker kan kreve ved uttreden er begrenset til det kontantinnskudd 
deltakeren måtte ha betalt ved inntreden. Utredende deltaker må svare for sin 
forholdsmessige andel av selskapets gjeld og eventuelle andre forpliktelser. 
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Disse har gjort kontantinnskudd: 
Aukra med kr. 379 129.- 
Nesset med kr. 396 000.-  
De andre eierkommuner har ikke gjort noe kontantinnskudd i selskapet, jfr IKS loven § 30.3. 

3. Oppløsning av selskapet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet vedtak om 
dette. Oppløsning må godkjennes av departementet, jfr lov om IKS § 32. Hver av de 
deltakende kommuner skal ved oppløsningen av selskapet være ansvarlig for sin del av 
selskapet forpliktelser i forhold til folketallet pr 01.01. det året selskapet blir oppløst. 

 

§ 13. Lov om IKS.  

 

Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6 kommer til anvendelse i den utstrekning 
selskapsavtalen ikke bestemmer annerledes. 

 

§ 14. Ikrafttreden. 

 

Denne selskapsavtalen trer i kraft når den er godkjent av kommunestyrene i eierkommunene.  
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Godkjent med likelydende vedtak i 

 

Aukra kommune: 10.05.2012 

Eide kommune: 15.03.2012 

Fræna kommune: 26.03.2012 

Gjemnes kommune: 21.02.2012 

Midsund kommune: 10.05.2012 

Molde kommune: 09.02.2012 

Nesset kommune: 29.03.2012 

 



 

 
 

     

ADRESSE 
Årøsetervegen 56 
6422 MOLDE 

TELEFON 
+47 71 21 34 50 
TELEFAKS 

E-POST 
rir@rir.no  
INTERNETT 

Org.nr.  
NO 971 042 656 MVA 
Bankkonto  

 +47 71 21 34 60 www.rir.no 
 

9650.27.14985  

 

Nesset kommune 
 
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 
 

Vår ref.:  Deres ref.:   Dato: 

15/117 - 1 / JEK   20.10.2015 

    

Valg av medlemmer til RIRs styrende organer   
 
Selskapsavtalen i RIR IKS regulerer sammensetningen av de styrende organer i selskapet. 
 

1. Representantskapet er det øverste organet og skal ha 15 medlemmer med slik fordeling: 
Aukra kommune  2 
Eide kommune  2 
Fræna kommune 2 
Gjemnes kommune 2 
Midsund kommunne 2 
Molde kommune 3 
Nesset kommune 2 
Medlemmene skal ha personlige varamedlemmer. Valgperioden er 4 år i samsvar med den 
kommunale valgperioden. 
Representantskapets medlemmer tiltrer vervet når de er valgt av kommunestyret. Det første møtet 
for det nyvalgte representantskapet er i februar 2016, valget bør derfor skje innen 1. januar 2016. I 
det første møtet vil det bl.a. velges valgkomite for arbeid med styresammensetning. 
Representantskapet har vanligvis 3 møter i året. Det er gjennom representantskapet at kommunen 
utøver sitt eierskap i selskapet. 
 
 

2. Styret velges av representantskapet etter innstilling fra eierkommunene. Styret består av 9 
personer med personlig varamedlemmer, hvorav 1 er valgt blant de ansatte. Molde kommune 
innstiller 2 personer (med vara) og de øvrige kommunene innstiller 1 (med vara). Det er krav om 
kjønnsbalanse i styret, slik at det bør innstilles fra begge kjønn, og representantskapet kan komme 
til å måtte velge det innstilte varamedlemmet som fast medlem. Valget skal skje på møtet i mars, vi 
ber derfor om at forslagene er klar i god tid, senest 1. februar 2016. 
 

  
 Jan-Egil Korseberg 
 daglig leder 
 Dette brevet er elektronisk signert 

 

http://www.rir.no/
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Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2015/1382-8 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgnemnd 25/15 05.11.2015 

Nesset kommunestyre  19.11.2015 

 

Molde og Romsdal Havn IKS - valg av medlem til havnerådet og kandidat til 

havnestyret 2015-2019 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som representanter til havnerådet for Molde og Romsdal Havn IKS velges: 

Representant: 

Vararepresentant: 

 

Som kandidater til styret i Molde og Romsdal Havn IKS foreslås: 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommunestyre vedtok i sitt møte 29.11.2007 permanent deltakelse i Molde og Romsdal Havn 

IKS. Informasjon om sammensetning av havnerådet og havnestyret finner man i selskapsavtale og 

vedtekt for Molde og Romsdal Havn IKS. 

 

I § 3-1 Valg og sammensetning heter det bl.a. (utdrag):  

 

Molde og Romsdal Havns havneråd består av åtte representanter med personlige 

vararepresentanter. 

 

Kommunestyret i Nesset velger selv en representant med vararepresentant. 

 

Havnerådet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder. Havnerådets 

funksjonstid følger kommunevalgperioden. Den enkelte av de samarbeidende kommunene kan 

foreta nyvalg av egne havnerådsrepresentanter i valgperioden. Nyvalg skjer for den 

gjenværende del av ordinær funksjonstid.  



 

Videre heter det i § 4-1 om havnestyrets sammensetning:  

 

Molde og Romsdal Havns havnestyre består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer 

som velges av havnerådet. Havnestyret bør sammensettes med sikte på representasjon fra alle 

de samarbeidende kommuner, og slik at både eierinteresser og brukerinteresser ivaretas. 

Havnerådet utpeker havnestyrets leder og nestleder. 

 

Representanter til havnerådet og havnedirektøren kan ikke velges som medlemmer av 

havnestyret.  

 

Havnestyrets funksjonstid følger kommunevalgperioden. Havnerådet kan når som helst i 

perioden foreta nyvalg av havnestyremedlemmer. Nyvalg skjer i så tilfelle for den gjenværende 

del av ordinær funksjonstid. 

 

Reglene om kjønnsrepresentasjon i lov om interkommunale selskaper (§10) og aksjeloven (§20-6) 

gjelder for sammensetningen av havnestyret i Molde og Romsdal Havn IKS.  

 

Havnerådet i Molde og Romsdal Havn IKS vedtok følgende i sitt møte 11.04.2008, sak 2/2008 

(utdrag): 

 

Havnerådet i Molde og Romsdal Havn IKS anbefaler at hver enkelt kommune bør komme med 

forslag på en mann og en dame når det skal velge personer som skal inn i styret i Molde og 

Romsdal Havn IKS. 

 

Vurdering 

Kommunestyret bes velge en representant med personlig vararepresentant til havnerådet i Molde og 

Romsdal Havn IKS. 

 

Kommunestyret bes også om å komme med forslag til en kandidat av hvert kjønn til styret i Molde og 

Romsdal Havn IKS. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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