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Kontrollrapport 2012 vedørende skatteoppkreverfunksjonen i Nesset
kommune

1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven § 2-8, som utfylles av "Instruks for
skatteoppkrevere", fastsatt av Skattedirektoratet 8. januar 2009.

Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne i saker som vedrører
skatteoppkreverfunksjonen, og plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål. Skattekontoret søker
gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for skatteoppkreverfunksjonen.
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruksfor skattekontorenes
styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 11.januar 2012.

Grunnlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruksfor skattekontorenes
kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.

Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstillende i henhold til
gjeldende regelverk på følgende områder:

Intern kontroll
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet
Skatte- og avgiftsinnkreving
Arbeidsgiverkontroll

Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med
kontroll av skatteoppkreverfunksjonen.

Postadresse Besøksadresse: Sentralbord
Postboks2060 Seww.skatteetaten.no 80080000
6402Molde Org.nr.991733116 Telefaks
Forelektroniskhenvendelsesewww.skatteetaten.no 71195101
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2. Skatteoppkreverfunksjonens måloppnåelse

2.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Nesset kommune viser per 31. desember 2012 en skatte- og avgiftsinngangl til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 252 622 996 og utestående
restanser2på kr 3 121 949 herav berostilte krav på kr 615 503. Skatteregnskapet er avgitt av kommunens
skatteoppkrever 14.januar 2013.

2.2 Innkrevingsresultater

Vi har gjennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2012 for skatteoppkreverkontoret for Nesset
kommune.

Resultatene viser følgende:




Totalt
innbetalt i
MNOK

Innbetalt av
sum krav
(i %)

Resultat-
krav
(i %)

Innbetalt av
sum krav (i %)
forrige år

Innbetalt av
sum krav (i %)
regionen

Restskatt personlige skattytere 2010 6,0 99,4% 96,0% 99,6% 94,8 %

Arbeidsgiveravgift 2011 36,8 99,9% 100,0% 99,8% 99,8 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2011 13,9 99,7% 99,5% 99,6% 99,3 %

Forskuddstrekk 2011 81,9 99,9% 100,0% 100,0% 99,9%

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2011 21,8 100,0% 100,0% 99,7% 100,0%

Restskatt upersonlige skattytere 2010 2,7 100,0% 99,9% 100,0% 99,5%

2.3 Arbeidsgiverkontroll

Resultater for kommunen per 31. desember 2012 viser følgende:

Antall utførte Utført
kontroller kontroll
2012

Utført Utført
kontroll kontroll

2012 (%) 2011 (%) 2010 (%)

6 5,3% 5,0% 3,3%

Utført
kontroll 2012
i region (%)

4,5 %

Antall Minstekrav
arbeidsgivere 5 %

114 6

1 Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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2.4 Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkrevers resultatrapportering:

Antall årsverk 2012 Antall årsverk 2011 Antall årsverk 2010
1,1 1,1 1,1

Kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har i 2012 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene intern
kontroll, skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll. Siste stedlige kontroll ble avholdt 19. og 20.
juni 2012.

Skattekontoret har i 2012 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene
skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll.

Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på pålegg og anbefalinger som er gitt.

Resultat av utført kontroll

Intern kontroll

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, har skattekontoret ikke avdekket vesentlige svakheter i
skatteoppkreverens overordnede intern kontroll.

Regnskapsforing, rapportering og avleggelse av skatteregnskap

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen
og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et riktig
uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.

Skatte- og avgiftsinnkrevingen

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Arbeidsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som vi har gjennomført, finner skattekontoret at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og utføres i tilstrekkelig
omfang.
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5. Ytterligere informasjon

Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlinger i 2012 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt
skatteoppkreveren i brev av 3. juli 2012.

Ven ig hilsen

Stein-Ove Hjortland
fung. avdelingsdirektør
Skatt Midt-Norge

Kopi til:
Kontrollutvalget for Nesset kommune
Skatteoppkreveren for Nesset kommune
Riksrevisjonen
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Nesset kommune Arkiv: 614

Arkivsaksnr: 2010/917-32

Saksbehandler: Malin Bruseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 17/13 07.03.2013

Nesset kommunestyre 11/13 21.03.2013

Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og rasjonell helhetlig drift av 
barnehage, barneskole og kulturskole som også innbefatter lukking av avvik i 
Eidsvåg barnehage -Del 2.

Vedlegg
1 Alt.3 Tegning 1.etasje samlet barneskole 1:250
2 Alt.3 Tegning Nybygg til skole 1 etasje.
3 Alt.3 Tegning Mellomtrinnet som barnehage 1.ets.
4 Alt.5b Tegning Ombygging dagens barnehagebygg
5 Alt.5b Tegning Nybygg til barnehage 1 etasje.
6 Særutskrift - Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og rasjonell helhetlig drift 

av barnehage, barneskole og kulturskole som også innbefatter lukking av pålagte avvik i 
Eidsvåg barnehage

7 Uttale til k-sak 138/12 fra verneombud og tillitsvalgte ved Eidsvåg barnehage (lagt med som 
vedlegg til kommunestyrets behandling)

8 Uttale fra FAU og samarbeidsutvalg - Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og 
rasjonell helhetlig drift av barnehage, barneskole og kulturskole som også innbefatter lukking 
av pålagte avvik i Eidsvåg barnehage (lagt med som vedlegg til kommunestyrets behandling)

Rådmannens innstilling

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 12a 

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab tilrettelegges Mellomtrinnsbygget for 
barnehagedrift. Lokalene vil gi en fremtidsrettet løsning hva angår rasjonell drift, fleksibilitet 
og antall barn. 

3. Barneskolen (Småskolen og Mellomtrinnet) samles i ett bygg. Elevene ved Mellomtrinnet 
flyttes over til Småskolen. Dette vil gi en mer rasjonell drift og økt faglig kvalitet. 

4. Dagens gymsal rives og det bygges nye undervisningslokaler i en etasje for å ha kapasitet til 
elevene fra Mellomtrinnet. 
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5. Rivning av gymsalen og bygging av nye undervisningslokaler er tatt inn i 
investeringsbudsjettet med kr. 3 mill. i 2013 og kr. 10 mill. i 2014 (K-sak 138/12)
Investeringsbudsjettet økes ytterligere med kr 1.250 mill til kr. 11,250 mill i 2014 for 
fullfinansiering av prosjektet.

6. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til den nye barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen 
langt bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som ett mer profilerbart tilbud.
Det inngås samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om disponering/sambruk av 
lokaler.

7. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele byggeperioden. 

8. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, godkjennes av 
arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

9. Utvalg for teknisk, næring og miljø oppnevner byggekomite for prosjektet.

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Edmund Morewood fratrådte som inhabil.

Kari Petrine F.Øverås ba om gruppemøte.

Senterpartiet ved Kari P. F. Øverås fremmet følgende forslag:

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 12a

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab bygges dagens barnehage om kombinert 
med 1. etasjes bygg på tidligere gymsal ved barnetrinnet.

3. Utgår

4. Dagens gymsal rives og det bygges nye lokaler til en 2 avdelings barnehage.

5. Rivning av gymsalen og bygging av nye barnehageavdelinger er tatt inn i 
investeringsbudsjettet med kr 3 mill i 2013 og kr 12 650 mill i 2014

6. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen langt 
bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som ett mer profilerbart tilbud. Det inngås 
samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om disponering/sambruk av lokaler.

7. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele byggeperioden.

8. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, godkjennes av 
arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

9. Utvalg for teknisk, næring og miljø oppnevner byggekomite for prosjektet.

Rådmannens forslag ble satt opp mot Senterpartiets forslag og stemt over punktvis.
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Pkt 1 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd
Pkt 2 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 3 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 4 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 5 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 6 Rådmannens innstilling fikk 4 stemmer. 2 stemte for Senterpartiets forslag
Pkt 7 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd
Pkt 8 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd
Pkt 9 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

10. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 12a 

11. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab tilrettelegges Mellomtrinnsbygget for 
barnehagedrift. Lokalene vil gi en fremtidsrettet løsning hva angår rasjonell drift, fleksibilitet og 
antall barn. 

12. Barneskolen (Småskolen og Mellomtrinnet) samles i ett bygg. Elevene ved Mellomtrinnet 
flyttes over til Småskolen. Dette vil gi en mer rasjonell drift og økt faglig kvalitet. 

13. Dagens gymsal rives og det bygges nye undervisningslokaler i en etasje for å ha kapasitet til 
elevene fra Mellomtrinnet. 

14. Rivning av gymsalen og bygging av nye undervisningslokaler er tatt inn i 
investeringsbudsjettet med kr. 3 mill. i 2013 og kr. 10 mill. i 2014 (K-sak 138/12)
Investeringsbudsjettet økes ytterligere med kr 1.250 mill til kr. 11,250 mill i 2014 for 
fullfinansiering av prosjektet.

15. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til den nye barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen 
langt bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som ett mer profilerbart tilbud.
Det inngås samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om disponering/sambruk av 
lokaler.

16. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele byggeperioden. 

17. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, godkjennes av 
arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

18. Utvalg for teknisk, næring og miljø oppnevner byggekomite for prosjektet.

Saksopplysninger

Bakgrunn
Bakgrunn for at denne saken legges frem er plassmangel i Eidsvåg barnehage. Det er ikke tilfredsstillende 
arealer for de ansatte da det mangler personalarbeidsplasser, personalgarderobe, pauserom, møterom og lager. 
Pga av plassmangelen er det heller ikke anledning til å ta imot flere barn og barnehagen har ikke areal for barn 
med spesielle behov.
Virksomheten har pålegg fra Kystlab jfr rapport 29.02.12 og fra Arbeidstilsynet jfr rapport 19.04.12. 
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Løsninger skissert i forprosjekt 2012 har sett på muligheten til å dekke inn avvikene til barnehagen og kunne 
tilby flere barnehageplasser innenfor eksisterende bygningsmasse. Arbeidsgruppen har vurdert ressurser i 
kommunal bygningsmasse og sambruk av areal til kommunal tjenesteproduksjon. Med kommunens hovedmål 
om god utnyttelse av kommunale bygg og langsiktig planlegging (min. 15år, jfr Arbeidstilsynet) som grunnlag, 
er barneskolen og kulturskolen tatt inn i prosjektet. For barneskolen i Eidsvåg er situasjonen i årene fremover 
færre elever pr årskull, færre klassedelinger og som følger mindre personalbehov. Barneskolen består av 
Småskolen og Mellomtrinnet med til sammen 3000m2 areal. Kulturskolen har tilholdssted i Gamleskolen på 
Langset. Gamleskolen har store vedlikeholdsbehov og lite fleksibilitet mht formålet. Etter nåtidens standard er 
ikke bygningen egnet som kommunens kulturskole. I følge statsbudsjett 2013 skal kommunene tilby elever i 
grunnskolen 1 times gratis kulturskoletilbud i forlengelsen av timeplanen for ordinær skole og dermed blir også 
mange flere elever tilknyttet Kulturskolen.  

Resultatet av forprosjekt 2012 ble lagt frem i K-sak 138/12. Det ble gjort vedtak om utsettelse med begrunnelse 
at det er usikkerhet omkring investerings- og driftskostnadene i de ulike alternativene, og hvilke konsekvenser 
etableringen av det private initiativet Farmen barnehage vil ha for alternativ 3 og alternativ 5b. Vedtaket bestod 
i 10 punkt kommunestyret ønsket mer grundig svar på og denne saken er dermed en tilbakemelding ihht vedtak 
K-sak 138/12. 

Arbeidsgruppens utredelse del 2

1. Grunnforhold og grunnundersøkelser
Basisundersøkelsen med datarapport ble ferdig 31.01.2013. Deretter startet Norconsult arbeidet med 
sluttrapporten for Eidsvåg med konklusjon og kartlegging av kvikkleiresoner. Med et anslått 
timeforbruk på ca. 450 timer har Norconsult satt ferdigstillelsesdato for sluttrapporten til ca. 
medio/slutten av april 2013. Norconsult vil prøve å gi noe foreløpige resultater før kommunestyremøtet 
den 21.03.2013. 

I møte med Norconsult 12.desember 2012 skissert de noen konstruksjonsprinsipper vi må forholde oss 
til ved utbygging av områder med varierte kvikkleireforekomster. Disse er tatt inn i prosjektet.

2. Byggetekniske forhold ved gymsalen ved Småskolen
Konsulenter har vurdert gymsalens byggetekniske tilstand. Bygningen er ikke et godt objekt til å 
rehabilitere og oppgradere til dagens tekniske standard. Men gjenbruk av fundamenter og gulv for 
nybygg, lar seg gjøre så lenge man ikke går utover eksisterende grunnflate, endrer bæresystemet eller
øker lasten, mht konstruksjonsprinsippene gitt av Norconsult. 

Grunnflaten på eksisterende gymsal er for liten til skoledrift i en etasje (alt.3) og for barnehagedrift på 
en etasje med 2 avdelinger (alt.5b). Når grunnflaten utvides endres bæresystemet som igjen endrer 
lasten. Et nybygg på gymsal tomten er dermed best tjent med å fjerne de gamle fundamentene og 
etablere ny bærekonstruksjon på nye fundament. 

Kostnad kalkulert av konsulent for riving av gymsal:
Komplett riving av gymsal, inkl. mva:           1 200 000kr

3a. En - etasjes løsning for skolen på gymsaltomten utover dagens grunnflate, Alt.3
I samråd med skolen har vi utarbeidet en planløsning over en etasje som dekker alle funksjoner en 
samlet barneskole i sambruk med kulturskole har behov for, (alt.3). Skolen ser det som mest 
hensiktsmessig for deres drift og ha flere funksjoner samlet på en flate. På bakgrunn av fødselstall og 
folketallsutvikling klarer de seg også med en noe mindre utbygging en om man bygde to etasjer på 
eksisterende gymsalgrunnflate og utbygging av 2.etasje over mellombygget.  Man reduserer skolens
areal med 35 %, mens antall elevplasser reduseres med12,5 %. Se tabell 1.

Tabell 1: Endring i skoleareal, elevplasser og muligheten for økning i antall elever pr i dag og ved alt.3. 

Skole Skoleareal Elevplasser Elevtall pr. år Mulighet for vekst
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2013/14 2017/18 2013/14 2017/18
Pr dd 2930m2 320 elever 172 151 148 / +86 % 169 / +119 %

Alt.3 1880m2 280 elever 172 151 108 / +63 % 129 / + 85 %

Endring -1050m2 -40 elever -23 % -34 %

Alt. 3 med denne planløsningen dekker skolen og kulturskolens behov og innehar nødvendig antall rom 
til undervisning, klassetall, økning i elevtall og klassedelinger, areal til personalet, sambruksareal til 
kulturskolen og areal for SFO.

Nybygg grunnflate: 405m2

Byggekostnad inkl. mva: 9 000 000kr

3b. En -etasjes løsning for barnehagen på gymsaltomten utover dagens grunnflate, Alt.5b
Forrige gang saken kom opp var det skissert en utvidet grunnflate på +200m2 for barnehagen i dette 
alternativet, men det forelå ingen spesifikke detaljer. I samråd med barnehagen har arbeidsgruppen nå 
utarbeidet en planløsning for en utvidet grunnflate i en etasje som dekker alle funksjoner en desentral 
barnehagefløy har behov for, (alt.5b). Ihht langsiktig planlegging og kommunens ansvar for nok 
barnehageplasser vil nybygget på gymsaltomten inneholde 2 barnehageavdelinger à 27 barn. Totalt 54 
barn i aldersgruppen 3-6år og areal til et personal på inntil 10.

Arealet til en barnehagefløy for 54 barnehagebarn med nødvendige funksjoner har lik størrelse på 
grunnflaten til skolefløy for 100 elever i alt.3.

Nybygg grunnflate: 405m2

Byggekostnad inkl. mva: 9 000 000kr

4. Uteområdene
For alt. 3 og alt. 5b er det kalkulert kostnader for opparbeidelse og tilrettelegging av uteområdene, samt 
nødvendige trafikale tiltak. Se tabell 2.

Tabell 2:Kostnadsoversikt for opparbeidelse og tilrettelegging av uteområder som inngår i henholdsvis alt.3 og alt.5b. 

Type Alt.3 Samle barneskolen og barnehage 
i Mellomtrinnet

Alt. 5b Barnehage i 2 bygg med 
nybygg på gymsaltomten

Uteområdet Småskolen 450 000kr 450 000kr
Uteområdet barnehage mot 
småskolen

700 000kr

Uteområdet Mellomtrinnet 530 000kr 100 000kr
Sum 980 000kr 1 250 000kr

For alt. 3 gjelder: 980 000kr
Uteområdet Småskolen Nytt gjerde, søppelskur, rehabilitering av trapper m.m., universell 

utforming, tilkomst og trafikale tilpasninger.
Uteområdet Mellomtrinnet Gjerde, leke- og vognskur, flytting av lekeapparat, drenering av 

lekeareal og noe opparbeiding av grøntareal.
Trafikale forhold Tilstrekkelig parkering, trygg adkomst for myke trafikanter, adskilt 

varelevering.
Annet Bruk og tilgang av kunstgressbanen for elevene innarbeides i skolens 

rutiner.

For alt. 5b gjelder: 1 250 000kr
Uteområdet Småskolen Nytt gjerde, søppelskur, rehabilitering av trapper m.m., universell 

utforming, tilkomst og trafikale tilpasninger.
Uteområdet barnehagen
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mot Småskolen Brøytefri universell utformet adkomst mellom byggene (pga 
høydeforskjellen), forlengelse og omlegging av gjerde, utbedring av vei 
mot nordvest og trafikale tilpasninger.

Uteområdet Mellomtrinnet Drenering av lekeareal og trafikale tilpasninger mht varelevering og 
adkomst for myke trafikanter. 

Trafikale forhold Tilstrekkelig parkering, trygg adkomst for myke trafikanter, adskilt 
varelevering.

5. Inventar og tilpasninger
For alt. 3 og alt. 5b er det kalkulert kostnader med nytt inventar, utstyr og tilpasninger som det er behov 
for ved barnehage-, skole- og kulturskoledrift. Se tabell 3.

Tabell 3:Kostnadsoversikt for nytt inventar og utstyr som inngår i henholdsvis alt.3 og alt.5b. 

Type Alt.3 Samle barneskolen og
barnehage i Mellomtrinnet

Alt. 5b Barnehage i 2 bygg med 
nybygg på gymsaltomten

Inventar/tilpasninger Småskolen 415 000kr 315 000kr
Ombygging for kulturskole i 

Småskolearealet
0kr 75 000kr

Inventar barnehage i Mellomtrinnet 250 000kr 0kr
Inventar barnehage i 2 bygg 0kr 300 000kr

Sum 665 000kr 690 000kr

6. Driftskostnader mht antall barn i barnehagen
Barnegruppenes sammensetning i alder og behov varierer som nevnt fra år til år og dette har 
innvirkning på driftskostnadene. Kapasiteten i dagens barnehagebygg er fylt opp og dermed ble det 
flyttet en avdeling ned på Småskolen. Det jobbes kontinuerlig med å få den mest kostnadseffektive 
driften. Et tilbakevendende tema er at det må være nok areal for å kunne utnytte personalressursene 
optimalt fordi personalressursen utgjør hoved andelen av driftsbudsjettene. Tabell 4 viser hvordan 
lønns- og personalkostnadene arter seg i hvert av alternativene ut ifra tilgjengelig areal.  

Tabell 4: Totale lønns- og personalkostnader pr heltids barnehagebarn pr år i Eidsvåg barnehage etter norm om 
pedagogiske personell nå, ved Alt.3 og ved Alt.5b.

Pedagogiske ledere
antall

Dagens barnehageenhet Alt. 3 Alt. 5b Differansen mellom Alt.3
og Alt.5bBarn Kostnad Barn Kostnad Barn Kostnad

5 55 79 304kr 63 72 573kr 63 74 104kr 1 531kr

6 73 74 738kr 81 69 750kr 81 70 941kr 1 191kr

7 90 68 475kr 88 71 710kr 3 235kr

8 108 67 041kr

Som nevnt tidligere er ikke de bygningsmessige driftskostnadene pr barnehagebarn i dagens barnehage
bygning reell når man regner enhetskostnader på de 73 barna som tilhører enheten, fordi det ikke er 
plass til 73barn i bygningen. I denne utredningen har vi regnet på bygningsmessige driftskostnader delt 
på antall barn det faktisk er areal til i barnehagen etter fordeling i alder. For barnehageåret 2012/13 er 
det 55 barn og dette blir et mer korrekt bilde også mht byggets tekniske standard og alder.  Med hensyn 
på sammenlikning har vi beregnet 55 barn i alt. 3 og alt.5b, deretter 63barn og så følger utregning helt 
opp til 108 barn i alt.3 mht byggets kapasitet og 88 barn i alt.5b.
Se tabell 5.

Tabell 5: Bygningsmessige driftskostnader pr år pr heltids barnehagebarn i Eidsvåg barnehage nå, i Alt.3 og i Alt.5b.

Eidsvåg barnehage

Dagens 
bygg

Alt.3
barn

Alt. 5b
barn

55* 55 63 81 90 108 55 63 81 88

Bygningsmessige 
driftskostnader

12 041kr 12 991kr 11 342kr 8 821kr 7 939kr 6 616kr 14 782kr 12 905kr 10 037kr 9239kr

55* - antall barn som har sin daglige base i dagens barnehage bygning.
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Tabell 6 viser forskjellen i årlige driftsutgifter og derav besparelse ved å velge Alt.3. Forskjellen ligger i renholds-, 
vaktmester- og vedlikeholdsressurser, samt morgentilbud.

Tabell 6: Besparelse av totale driftskostnader pr heltids barnehagebarn pr år mht antall barn i Alt. 3 mot Alt.5b i Eidsvåg 
barnehage.

Alt. 3 Alt. 5b Besparelse ved Alt. 3
63 barn 5 286 645kr 5 481 567kr 194 922kr
81 barn 6 364 251kr 6 559 218kr 194 967kr

88/90 barn 6 877 260kr 7 285 410kr 408 150kr

7. Større og mer fleksible avdelinger
I alt.3 og alt.5b er det lagt opp til planløsninger med større og mer åpne areal enn prinsippet i dagens 
barnehage bygning. Nedenfor kommer en tabell som gir en skisse på hvordan avdelingene kan bli 
organisert. Men sammensetningen av barnegruppene kan variere mye og det er heller ikke tatt hensyn til 
barnas individuelle forutsetninger.
Se tegninger Alternativ 3 Tegn. nr.: 3c-001 A

Alternativ 5b Tegn. nr.: 5b-010 og 5b-012

Tabell 7:Oversikt over antall barn pr avd. i henholdsvis alt.3 og alt.5b.

Alt.3 Mellomtrinnet som barnehage Alt. 5b Barnehage i 2 bygg
Avdelinger Areal Barn Areal Barn

A 90,8m2 + 4,6m2 18 (0-2år) 68,0m2 12 (0-2år)
B 87,6m2 + 7,8m2 18 (0-2år) 62,0m2 11 (0-2år)
C 81,2m2 + 26,8m 18/27 (3-6år) 62,0m2 11 (0-2år)
D 84,9m2 + 23,1m2 18/27 (3-6år) 108,0m2 27 (3-6år)
E 72,7m2 18 (3-6år) 108,0m2 27 (3-6år)

Sum 417,2 / 479,5 m2 90/108 barn 411,8 88 barn

Tabell 7 – kolonne 3 og 4 viser antall barn Mellomtrinnet som barnehage kan ta imot fordelt på 
avdelinger. Inklusiv aulaen som lek og oppholdsareal kan bygget romme 108 barn fordelt 40/60 i alder 
0-2år og 3-6år. 
I dette forprosjektet er det lagt til grunn at den kommunale barnehageenhet i Eidsvåg barnehagekrets 
skal ha en kapasitet på 90 barn, etter langtidsperspektiv på minimum 15år og +10 % vekst i antall 
barnehagebarn. 

Tabell 7 – kolonne 4 og 5 viser antall barn dagens barnehagebygg samt nybygget på gymsaltomten kan 
ta imot fordelt på avdelinger. I dagens barnehagebygg har man ikke samme muligheten mht fellesareal 
som ved Mellomtrinnet. 
Og i forhold til målet om kapasitet på 90 barn mangler vi plass til 2 småbarn.

8. Samlende tilbud om barnehageplass i Eidsvåg.
Det samordnende opptaket av barnehageplasser viser en slik fordeling:

Tabell 8 Oversikt barnehageplasser

Barnehage Kapasitet Antall søknader Ledige plasser
Liedgarden barnehage 9 + 18 8 + 14 1 + 4
Eidsvåg barnehage 28 + 44 25 + 44 3 + 0
Farmen frilufts barnehage 9 + 18 4 + 6 5 + 12
Totalt 46 + 81 37 + 64 9 + 19

Alle som har søkt barnehageplass vil få tilbud om sitt førstevalg. Alle foreldre må besvare på om de tar i 
mot tilbudet innen 15.03.13. Først da vil en ha full oversikt over antall barn i de forskjellige 
barnehagene.

Ny privat frilufts barnehage, Farmen, vil starte opp i Eidsøra gamle skole fra høsten 2013 med 
forbeholde om at alle godkjenninger er på plass. Barnehagen vil ha plass til 27 barn fordelt på en 
avdeling for 0- 2 år med 9 barn og en avdeling med barn mellom 3 – 6 år med plass til 18 barn. Ved 
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årets barnehageopptak har 10 barn valgt Farmen barnehage som 1. alternativ. Det vil bli søkt Nesset 
kommune om drifts- og kapitaltilskudd, foreløpig beregnet til ca kr. 1 370 000 for barnehageåret 
2013/2014 fordelt med ca kr. 660 000 for høst 13 og ca kr. 710 000 for vår 14. Det er ikke budsjettert 
for dette i 2013 eller 2014.

Ledige plasser vil gi muligheter for å kunne gi tilbud til barn som søkes inn i løpet av året, men det vil 
også gi økonomiske utfordringer i forhold til drift for den enkelte barnehage.

9. Økonomi og bevilgning
På bakgrunn av ny utredninger ihht vedtak i K-sak 138/12 er det endring i kostnader.
Se tabell 9.

Tabell 9:Oppsummering over kostnader i henholdsvis alt.3 og alt.5b.
Alt.3: 

Samle barneskolen ved å rive gymsalen og bygge ny 
undervisningsfløy, integrere kulturskolen og 
tilrettelegge Mellomtrinnet til barnehage

Alt.5b: 
Renovering/ombygging av Eidsvåg 
barnehage og nybygg barnehagefløy ved 
Småskolen, uten bruk av privat aktør.

Forskjell:

Innhold:  Rive gymsalen og bygge ny 
1-etasjes utvidet undervisningsfløy.

 Samle barneskolen og etablere sambruk med 
kulturskolen.

 Mellomtrinnet tilrettelegges til barnehage.
 Eksisterende barnehagebygg kan 

selges/omdisponeres.

 Rive gymsalen og bygge ny 
1-etasjes utvidet barnehagefløy.

 Renovere Eidsvåg barnehage.
 Etablere sambruk i Småskolen 

med kulturskolen.

Avvik:
Lukket Lukket 0

Inkl. 
+10 % vekst:

Ja = 90 barn Nei = 88 barn 2

Lønns- og personalkostnader pr 
barnehagebarn:

63barn 
72573kr

81 barn 
69 750kr

90barn 
68 475kr

108 barn 
67 041kr

63 barn 
74 104kr

81 barn 
70 941kr

88barn 
71 710kr

Bygningsmessige 
driftskostnader pr 
barnehagebarn:

63 barn 
11 342kr

81 barn 
8 821kr

90 barn 
7 939kr

108 barn 
6 616kr

63 barn 
12 905kr

81 barn 
10 037kr

88 barn 
9 239kr

Besparelse i 
totaledriftskostnader:

- 200-400 000kr 0 200-400 000kr

Barnehage – antall barn:
90 / 108 barn 88 barn 2 / 20 barn

Barnehage – totalt areal:
1040m2 960m2 80m2

Skole – endring driftskostnader 
pr år: -650 000 0 650 000kr

Skole – antall skoleplasser:
280 elever 320 elever 40 elever

Skole – totalt areal:
1880m2 2710m2 830m2

Kulturskole - endring 
driftskostnader pr år:

-60 000kr -60 000kr 0

Kostnad rivning gymsal, 
inkl. mva: 1 200 000kr 1 200 000kr 0

Kostnad nybygg, utvidet 
1-etasje (405m2), inkl mva: 9 000 000 9 000 000kr 0

Kostnad inventar og 
tilpasninger i Småskolen:

415 000kr 390 000kr 25 000kr

Kostnad rehabilitering bygg 2:
Mellomtrinnet 1 450 000kr

Barnehagen 1 830 000kr
1 080 000kr

Mellomtrinnet 700 000kr
Kostnad inventar og utstyr:

Mellomtrinnet 250 000
Barnehagen og ny 

barnehagefløy
300 000kr 50 000kr

Kostnad rehabilitering 
uteområder:

Småskolen 450 000kr Småskolen 450 000kr

270 000kr
Mellomtrinnet 530 000kr Mellomtrinnet 100 000kr

Barnehagen mot 
nybygget

700 000kr

Generelle kostnader: 950 000kr 1 000 000kr 50 000kr

Investeringskostnad inkl. mva: 10 245 000 - 14 245 000kr 15 675 000kr 1 430 000kr

På dette tidspunktet ser det ut til at uavhengig av valg av alternativ må man justere økonomiplanen. 
Velger man å selge Gamleskolen på Langset, kan dette føres som inntekt på prosjektet. Det samme kan 
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gjøres i alt.3 med dagens barnehagebygg om man ikke finner hensiktsmessig bruk av dette bygget 
innenfor annen kommunal tjenesteproduksjon. 

10.Fremdrift
For at barnehagen skal kunne lukke sine avvik innen barnehageåret 2014/15 ser vi følgende 
fremdriftsplan for alternativene. Se tabell 10.

Tabell 10:Fremdriftsplan i henholdsvis Alt.3 og Alt.5b.
Fremdriftsplan Alt. 3: Samle barneskolen og barnehage i 

Mellomtrinnet
Fremdriftsplan Alt.5b: Barnehage i 2 bygg med nybygg på 
gymsaltomten

Aktivitet Varighet Start Slutt Aktivitet Varighet Start Slutt

Vedtak i Kommunestyret 1 dag 21.03.13 21.03.13 Vedtak i Kommunestyret 1 dag 21.03.13 21.03.13

Utlysning anbud riving gymsal 10 dager 12.04.13 25.04.13 Utlysning anbud riving gymsal 10 dager 12.04.13 25.04.13

Konkurranse/kontrahering 
entreprenør

30 dager 26.04.13 23.05.13
Konkurranse/kontrahering 
entreprenør

30 dager 26.04.13 23.05.13

Riving av gymsalen 25 dager 24.06.13 16.08.13 Riving av gymsalen 25 dager 24.06.13 16.08.13

Utlysning anbud prosjektering 5 dager 22.03.13 05.04.13 Utlysning anbud prosjektering 5 dager 22.03.13 05.04.13

Konkurranse/kontrahering 
konsulenter 

17 dager 08.04.13 30.04.13
Konkurranse/kontrahering 
konsulenter 

17 dager 08.04.13 30.04.13

Prosjektering 3 mnd 01.05.13 29.08.13 Prosjektering 3 mnd. 01.05.13 29.08.13

Anbudskonkurranse 1,5 mnd 30.08.13 10.10.13 Anbudskonkurranse
1,5 
mnd.

30.08.13 10.10.13

Kontrahering 15 dager 11.10.13 31.10.13 Kontrahering 15 dager 11.10.13 31.10.13

Bygningsmessige arbeider 8 mnd 15.11.13 09.07.14 Bygningsmessige arbeider 8 mnd. 15.11.13 09.07.14

Innregulering/innflytting 13 dager 10.07.14 18.08.14 Innregulering/innflytting 13 dager 10.07.14 18.08.14

Skolestart 2014 1 dag 18.08.14 18.08.14 Innflytting nybygg barnehage 1 dag 18.08.14 18.08.14

Ombygging Mellomtrinnet 28 dager 23.06.14 20.08.14 Ombygging barnehage 30 dager 18.08.14 26.09.14

Innflytting Barnehage 10 dager 20.08.14 02.09.14 Innflytting barnehage 10 dager 29.09.14 10.10.14

Dette er skissert fremdriftsplan pr. 25.02.13. Mye arbeid må gjøres før man kan starte nybygging på 
gymsaltomten. Endringer vil forkomme, men av mindre betydning. Fremdriftsplanen mangler detaljert 
plan på rehabilitering og omarbeiding av uteområdene for hvert alternativ. Slik type informasjon vil bli 
tilført.

Vurdering

1. Grunnforhold og grunnundersøkelser
Sluttrapporten for Eidsvåg med konklusjon og kartlegging av kvikkleiresoner er ikke ferdig. 
Arbeidsgruppen fører en dialog med Norconsult om fundament- og konstruksjonstekniske føringer og 
sammen med rådgivende byggteknisk konsulent er disse lagt til grunn i prosjekteringen av nybygget. 
Det videre arbeidet med den endelige løsningen vil medfører ytterligere kontakt for kvalitetssikring, 
men utover dette vil det mest sannsynlig ikke komme noen endringer eller tillegg som følger av 
grunnforholdene på den aktuelle tomten.

2. Byggetekniske forhold ved gymsalen ved Småskolen
På bakgrunn av grunnforholdene i området rives gymsalen helt ned og erstattes av nybygg på 
nye fundament. Hele bygget oppføres ihht gjeldende krav og regelverk. 

3a. En-etasjes løsning for skolen på gymsaltomten utover dagens grunnflate, alt. 3
Arbeidsgruppen har utarbeidet en løsning for skole på en etasje med utvidelse av dagens grunnflate. Det 
totale arealet vil bli redusert, noe som fører til reduserte driftskostnader for skolen. Løsningen vil dekke 
fremtidig behovet for elevplasser, selv om elevtallet vil øke samt gode løsninger for Kulturskolen. Med 
nye fundamenter beholdes muligheten for utbygging av 2.etasje i fremtiden ved behov, uavhengig av 
hva denne måtte inneholde.
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3b. En-etasjes løsning for barnehagen på gymsaltomten utover dagens grunnflate, alt.5b
Arbeidsgruppen har utarbeidet en løsning for barnehage på en etasje med utvidelse av dagens 
grunnflate. Løsningen vil gi to nye barnehageavdelinger med til sammen 54 plasser. Det vil ikke være 
rom for ytterligere plasser på dette arealet. Med nye fundamenter beholdes muligheten for utbygging av 
2.etasje i fremtiden ved behov, uavhengig av hva denne måtte inneholde. 

4.   Uteområdene
Etter at Småskolen var totalrenovert i 2010 skulle gymsalen og uteområdet rehabiliteres i byggetrinn 2. 
Når gymsaltomten nå får et nybygg må uteområdet opprustes og tilrettelegges mht adkomst til byggene 
og universell utforming. Rehabilitering av uteområdet samsvarer med driften i byggene og et punkt i 
sentrumsplan som omfatter uteområdet ved Småskolen som en ressurs for sentrum. Inngår i alt.3 og 
alt.5b.

Uteområdet ved Mellomtrinnet må ihht alt.3 opparbeides ihht barnehagedrift eller ihht alt.5b videre 
skoledrift. Ved videre skoledrift må man skille varelevering og myke trafikanter. Et område sør for 
skolen må drenes på nytt fordi det her blir stående store vannmengde flere ganger i løpet av året.

Høydeforskjellen mellom barnehagen og gymsalen er +5m i terrenget. I alt. 5b får barnehagen 
delt drift i 2 bygg og adkomsten mellom byggene må ivaretas etter forskrift om universell utforming. 
Snørydding og grusing inn mot kommunale bygg krever betydelige vaktmesterressurser i vinterhalvåret. 
Kommunen må dermed planlegge slik at mengden av dette arbeidet ikke øker.

5. Inventar og tilpasninger
Inne i Småskolen må det gjøres noen tilpasninger uavhengig av valg av alternativ. Noen av disse 
tilpasningene var forhold som ikke ble løst under renoveringen i 2010, eksempelvis innredning av 
kjølerom, deling av jente- og guttetoalettrom og gode løsninger for lagring. Ved samling av barneskolene 
og sambruk med kulturskolen (alt.3) eller kun sambruk med kulturskolen (alt.5b) er det viktig at disse 
tiltakene blir utført og tilrettelagt mer optimalt. I alt.3 blir musikkrom integrert i nybygget og lydisolert, 
mens i alt.5b er det nødvendig at et klasserom lydisoleres i forhold til slagverk- og band-øvinger. 
Både Småskolen og Mellomtrinnet er fullt møblert. 

I alt.3 vil Mellomtrinnet flytte elevmøbler, smart Board, skap o.l. over til nybygget ved Småskolen. 
Under renoveringen 2010 ble det kjøpt inn nytt komplett inventar i alle rom ved Småskolen slik at for 
eksempel personalmøblement skal holde til alle. Det som eventuelt blir tilført er i liten skala.  For 
barnehagens vedkommende vil de kunne benytte mesteparten av personalmøblementet ved 
Mellomtrinnet. Inventar og utstyr som barnehagen har i dag blir selvsagt flyttet over til Mellomtrinnet 
sammen med leker, lekeapparat, varmepumper, hvitevarer, osv. Det som tilkommer av nytt inventar er 
møbler som pr. i dag er utslitt og må erstattes uavhengig av alternativ. 
I alt.5b må det gjøres de samme innkjøpene av inventar og utstyr, men i tillegg blir det gjort innkjøp av 
personalmøblement til ped.lederne i barnehagen samt noe mer utstyr for lagring.

De er vanskelig å anslå kostnad for kjøp av inventar og utstyr, spesielt i alt. 3. Slik det fremgår av 
tallene vil det i innkjøp ikke være store forskjellene mellom de to alternativene. Men i praksis vil man 
trolig oppleve at man kan bruke mindre penger på inventar og utstyr i alt.3 enn i alt.5b. I alt. 5b vil man 
ha 3 store enheter fullt møblert; Småskolen, Mellomtrinnet og Barnehagen fordelt på 2 bygg. I alt. 3 får 
man kun 2 fullt møblerte enheter: Samlet barneskole og barnehage i Mellomtrinnet. 
Mellomtrinnet skal i hovedsak kun flytte med seg inventar til å møblere de 4 klasserommene i nybygget 
og garderober, samt undervisningsmateriell og utstyr knyttet til læring i skolen. Dermed flytter 
barnehagen inn i delvis møblerte lokaler på Mellomtrinnet samt at de tar med seg det de har fra før. 

I de fleste prosjekter vil man gå til innkjøp av inventar tidlig i prosessen da man skal møblere lokaler. 
Ved valg av alt.3 vil vi kunne flytte inn i lokalene først med det inventar og utstyr som vi har og heller 
komplettere når vi ser hva som mangler. Både barnehagen og skolene har mye inventar i god kvalitet og 
av nyere dato.

6. Driftskostnader mht antall barn i barnehagen
Summen av driftskostnadene (lønnsutgifter og driftsutgifter bygg) pr fulltids barnehagebarn vil bli 
redusert i begge alternativene i forhold til dagens situasjon. Alt.3 vil ha lavest driftskostnad i 
skjæringspunktet 63 barn. Jo flere barn en kan ha i barnehagen, jo lavere blir driftsutgiftene. Alt.3 gir i 
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tillegg betydelige innsparinger for skole innenfor bygningsmessige driftskostnader når de samles på ett 
bygg. 
Av praktiske grunner er det mest hensiktsmessig å drive virksomheter samlet på ett bygg. Dette vil også 
ha positiv innvirkning på økonomien i forbindelse med overlapping og fravær både i barnehage og skole. 
Alt. 3 vil kunne gi årlige reduksjoner i driftskostnader på mellom kr. 800 000 til 1 mill. fra første år.

7. Større og mer fleksible avdelinger
I alt.3 er det mulighet for å ta inn flere barn på avdelingene uten å gjøre noe med planløsningen. Det 
store arealet i aulaen kan regnes inn i leke og oppholdsarealet når det møbleres til det. Aulaen skal ikke 
tjene annen funksjon enn å være primærareal for barna. 
Eksempel på dette i praksis er avdeling A og B som kan ta inn hhv ett og to barn til på
pedagogressursen ved å regne inn noe areal fra aulaen.   
Det finnes også en mulighet for at aulaen kan bygges om til en sjette avdeling, avd. F, hvis det skulle bli 
behov for en enkeltstående avdeling til. Arealet kan tilrettelegges til en avdeling som gis egen inngang 
ved eksisterende utgangsdør mot vest.

I alt.5b er arealet og fordeling av barn ganske gitt. 
For begge alternativene gjelder det at man kan ha blande sammen 0-2års barn og 3-6års barn når det er 
nødvendig. Samt bruke avdelingene om hverandre mht fordelingen i barnegruppene.
     
For innredning i den nye barnehageløsningen er det sterke ønsker om åpne lokaler med mer areal i 
motsetning til dagens barnehage som hovedsakelig består av avdelinger med knapt areal og mange 
mindre rom. Barnehagens praktiske organisering og kostnadsperspektiv har større utbytte av en slik 
planløsning.  
I dag har vi spesifikke arealnormer og pedagognormer vi forholder oss til under planlegging av 
barnehagens fysiske størrelse. Barnehageloven og rammeplanen forteller hva barnehagen skal 
inneholde. Fremover i tiden vil det bli et sterkere fokus på det å imøtekomme barns interesser og 
tilrettelegge individuelle behov også i barnehager, noe som vil innvirke på arealbehovet. I grunnskolen 
er det allerede lovfestet i Opplæringslova § 1-3, utdrag; «Opplæringa skal tilpasses evnene og 
forutsetningene hos den enkelte elev». For barnehagen sitt vedkommende kan man i praksis se for seg 
musikkverksted, alderstilpasset håndverksrom, osv. Det vil nødvendigvis ikke bety at barnehagen vil få 
en mer timeplanpreget hverdagen, men disse arealene skal være integrert i barnehagearealet med en 
oversiktlig oppbygging slik at aktivitetene er tilgjengelig for det individuelle barns interesser. Dette er 
erfaringer fra barnehager på steder som er nærmere forskningsinstitusjoner som forsker på undervisning 
i barnehager og som tidligere blir presentert for ny utvikling i undervisning til barnehageinstitusjoner.  

Med større avdelinger kan man sette inn ekstra pedagogressurser og assistentressurser der det er behov. 
Pedagogressursen deles på barnehagebygningen, altså totalt antall barn delt på samlet pedagogressurs. I 
dagens barnehagebygg er dette mulig for avdelingene som huser barn 0-2år, men ikke på de andre. Her 
har de 11 og 12 barn og 3 pedagoger fordelt på 2 avdeling der en pedagog deler sin tid 50/50. Har det 
hvert mer areal kunne man tatt inn 4 barn til på disse 3 pedagogene, noe som ville vært mer 
kostnadsgunstig. 

Den største forskjellen med å planlegge for kommunalvirksomhet kontra annen type virksomhet er at 
dette er produksjon av tjenester for mennesker. Tjenestene må tilpasses individuelle behov og 
forutsetninger. Det er det sammen om vi planlegger for barnehage, skole, eldreomsorg eller liknende. 
For alle er det ensbetydende med nok tilpasset areal til å kunne ivareta alle behov og gi tilbud uavhengig 
av forutsetningene, samt øke eller redusere driftsnivået etter svingninger i folketall/fødselstall uten store 
økonomiske konsekvenser. 

8. Samlende tilbud om barnehageplass i Eidsvåg.
Det er et ønske om at en skal ha barnehagetilbud til alle som ønsker det, også de som har behov for det i 
løpet av året. For å etterleve dette vil det være behov for å ha noe ledig kapasitet ved starten av 
banehageåret til tross for at dette vil medføre ekstrakostnader. Dette vil være en prinsipiell avgjørelse.

Etter årets barnehageopptak ser en at det vil være ledig kapasitet ved alle tre barnehager, men størst 
ledighet ved Farmen som har 17 ledige plasser av 27 totalt. 
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Ved Liedgarden barnehage er det 5 ledige plasser fra høsten, ett barn ønsker plass fra desember. Eier 
uttrykker bekymring for å ha ledig kapasitet da dette har stor betydning for det økonomiske bilde.  
Eidsvåg barnehage har 3 ledige plasser for små barn. Hvis disse blir stående ledig, vil en se på 
muligheten til å redusere noe i assistentressursen for ikke fast ansatt for å kunne holde seg innenfor den 
økonomiske rammen for 2013. 

En har vurdert det slik at hvis det av forskjellige grunner ikke blir oppstart av Farmen barnehage, vil 
alle de 10 barna kunne få tilbud i de to andre barnehagene uten at dette vil føre til ekstra utgifter. Dette 
er mulig selv om tallene i tabell 8 vil vise en mangel på 2 plasser. Det løses ved at barn som har delte 
plasser, deler uke (3 + 2 dager).

Godkjennelse av drift av Farmen friluftsbarnehage vil komme som egen sak til HOK, som er delegert 
myndighet til å godkjenne barnehager, når søknad om dette foreligger.
Oppstart av ny barnehage medfører også søknad om tilskudd til drift- og kapitalkostnader. Dette er det 
ikke tatt høyde for i budsjett for barnehagedrift så her må en finne utgiftsdekning for dette beløpet. Slik 
det ser ut nå vil dette medføre en ekstra utgift for kommunen på ca kr 1,4 mill for neste barnehageår. 
Som en tidligere har nevnt vil en kunne gi tilbud til disse barna i de to andre barnehagene uten ekstra 
kostnader.

Nesset kommune har ansvaret for at alle barn skal kunne ha et tilbud om barnehageplass ihht lovverket. 
En ser at trenden nå nasjonalt er drift av større barnehageenheter ut fra både faglige og økonomiske 
perspektiver. Alternativ 3 gir kommunen mulighet for større og fleksibel drift samlet under ett tak samt 
at barnehagen vil ha areal til å dekke behovet for plasser om private aktør avslutter driften.

9. Økonomi og bevilgning
Arbeidsgruppen har i denne sak lagt frem de etterspurte detaljer i vedtaket av K-sak 138/12. 
Ny gjennomgang av prosjektet har ført til redusert arealutbygging for begge alternativene. Det vil si at 
utgifter til rivning og ombyggingen av gymsalen nå er lik for alt.3 og 5b. Ellers er prosjektet ytterligere 
gjennomgått og det er avdekket noen forhold som ikke var grundig nok utredet forrige gang. Ut over 
dette har en tatt inn utgifter til inventar og opparbeidelse av uteområder. 

Endringene i kostnadene skyldes først og fremst dette:
 Nye konstruksjonsprinsipp i forbindelse med grunnforholdene i Eidsvåg som har gitt økte 

kostnader til fundamentering.
 Tilpasninger i Småskolen som må gjennomføres for at bygget skal ha flere funksjoner som 

sambruk med kulturskolen.
 Opparbeidelse av uteområder
 Kjøp av inventar og utstyr til skole og barnehage
 Prekære vedlikeholdsoppgaver som må gjennomføres.

Totalt har dette ført til en reduksjon for alt.3 på ca kr 250 000 mens alt. 5b har en økt kostnad på ca kr 
2,875 mill. Investeringskostnadene for alternativene varierer nå med kr 1 430 000 i favør for alt.3. 
I alt.3 vil dagens barnehagebygg stå tomt og kan selges hvis det ikke er behov for det i annen
kommunal tjenesteproduksjon. Bygget har en salgsverdi på 4,0mill. kr., jfr. takst utført mai 2012. Et
salg av bygget kan finansiere senere investeringskostnader. Ved et salg vil kommunen få et bygg med
uteområde mindre å drifte og vedlikeholde. Parkeringsarealet til eksisterende barnehagebygg kan i sin
helhet tas i bruk av ansatte ved NOS og lette parkeringssituasjonen og varelevering ved institusjonen.
Verdien av denne omdisponeringen settes til ca. 700 000kr.

Ut fra de signaler som ble gitt ved forrige behandling av dette prosjektet, har en valgt å holde salg av 
både barnehage og salg av Gamleskolen utenfor denne saken. Rådmannen foreslår at ev. salg av 
bygninger vil komme opp som egne saker når tiden er inne for det.

Investeringskostnadene er tatt inn i investeringsbudsjettet med kr. 3 mill. i 2013 og kr. 10 mill. i 2014 
(K-sak 138/12). Ut fra de beregninger som nå kommer frem, vil det være behov for utvidning av 
investeringsbudsjettet ut fra det valget som blir gjort. Alt.3 med 1,245 mill og alt.5b med 2,675 mill.
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Fremtidig driftskostnader er den store økonomiske forskjellen mellom disse alternativene. Alt.3 vil 
kunne gi reduserte årlige driftskostnader totalt for skole og barnehage på mellom kr. 850 000 og 1 mill. 
Utover dette forventes det at drift av både skole og barnehage i ett bygg fremfor drift i to bygg, vil føre 
til større faglige miljøer samt mer rasjonell og effektiv bruk av utstyr og personell.    

10. Fremdrift
Påleggene fra Arbeidstilsynet til Eidsvåg barnehage ble gitt 19.04.2012, snart et år siden. Kommunen 
har holdt dialogen med Arbeidstilsynet og de vet at det jobbes med en løsning. Arbeidstilsynet forventer 
nå en plan på hvordan Nesset kommune vil lukke avvikene ved virksomheten og en fremdriftsplan som 
viser når dette arbeidet ventes avsluttet. 
Ved et vedtak med valg av alternativ pr 21.mars 2013, vil avvikene for barnehagen først være lukket i 
september 2014 i Alt. 3 og i oktober 2014 for Alt.5b. Da er tiden det tar med prosjektering, 
konkurranseutlysninger, rivning, nybygg og rehabilitering i hensyntatt.  

Etter ytterliggere utredning av dette forprosjektet understreker arbeidsgruppen enda sterkere at tilrådningen i K-
sak 138/12 er den beste løsningen for Nesset kommune på kort og langsikt og for alle involverte enheter. 
Tilrådningen gjengis her:

Arbeidsgruppens tilrådning
Denne saka startet med at kommunen fikk et avvik på bygningsmessige forhold i Eidsvåg barnehage.
Arbeidsgruppas oppgave var både å lukke avvikene og samtidig finne løsninger som dekker
innbyggernes behov for barnehageplasser i Eidsvåg krets.
Allerede tidlig i prosessen dukka ideen opp om å se helhetlig på kommunens drift i sentrum. Hva med å 
samle hele barnetrinnet i dagens småskolebygg? Det forutsetter utvidelse av bygget, men samtidig
frigjør vi Mellomtrinns bygget til barnehage, og kulturskolen kan flytte inn i sammen med mellomtrinnet 
i det som blir felles barneskole. Dermed frigjøres dagens barnehagebygg og Gamleskolen på Langset –
enten for salg - eller for annen kommunal tjenesteproduksjon. Ved salg av disse bygningene vil det 
bidra til del finansiering av nødvendige investeringer, og det sparer samtidig kommunen for framtidige 
drift- og vedlikeholdsutgifter. Denne løsningen kan gjennomføres trinnvis, uten leie av lokaler i 
byggeperioden. Først bygges småskolen ut til å gi plass til hele barnetrinnet mens drifta både i 
barnehagen og skolen går som før. Når småskolen er ferdig utbygd, flytter mellomtrinnet
inn før Mellomtrinns bygget på Holtan vedlikeholdes og tilpasses til barnehagedrift med kapasitet til og
ta imot alle de barna i Eidsvåg krets som ikke har plass i andre barnehager.
Denne løsninga gir den rimeligste og faglig sett beste drifta av både barnehagen og skolen. Vi får
passe store pedagogiske fagmiljøer både i skole og barnehage, og vi kan utnytte fagkompetansen blant
lærerne til beste for barna på hele barnetrinnet. Vi sparer både renholds-, fyrings- og
administrasjonskostnader på skolen, ca. 650 000 kr årlig, og det gir den beste og rimeligste
barnehagedrifta i sentrum. Vi får i tillegg tidsmessige lokaler for kulturskolen gjennom sambruk med
barneskolen. Vi får dessuten samla sett mindre areal å vedlikeholde og drifte, tilkomsten til alle bygg
blir gode, slik at snøbrøyting, sandstrøing og varelevering kan skje enkelt og rasjonelt.

Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort vil en samlet arbeidsgruppe råde rådmannen til å velge
Alternativ 3: Samle barneskolen ved å rive gymsalen og bygg ny undervisningsfløy, integrere

kulturskolen og tilrettelegge Mellomtrinnet til barnehage

Nesset kommune:
 Vil ha full barnehagedekning ihht nasjonal standard samt muligheter for 10 % økning i forhold
      til fødselstall.
 Vil få styrket sine faglige tilbud i barneskole, barnehage og kulturskole.
 Vil få en mer rasjonell og fleksibel drift av barneskole, barnehage og kulturskole
 Vil ha færre bygg med tekniske installasjoner og uteområder å drifte og vedlikeholde.
 Vil bli godt rustet i forhold til fremtidige og langsiktige endringer i f.eks. lovverk, innbyggertall 

og økonomi.
 Vil få bedret totaløkonomi i driftsbudsjettet.
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Økonomiske konsekvenser

Vedtatt investering i Økonomiplan 2013-2016 er 3,0mill kr for år 2013 og 10,0mill kr for år 2014. 
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Nesset kommune Arkiv: 614

Arkivsaksnr: 2010/917-23

Saksbehandler: Malin Bruseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 70/12 27.11.2012

Administrasjonsutvalget 10/12 28.11.2012

Utvalg for teknisk, næring og miljø 31/12 29.11.2012

Nesset formannskap 132/12 04.12.2012

Nesset kommunestyre 138/12 13.12.2012

Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og rasjonell helhetlig drift av barnehage, 
barneskole og kulturskole som også innbefatter lukking av pålagte avvik i Eidsvåg barnehage

Rådmannens innstilling

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 12a 

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab tilrettelegges Mellomtrinnsbygget for 
barnehagedrift. Lokalene vil gi en fremtidsrettet løsning hva angår rasjonell drift, fleksibilitet 
og antall barn. Elevene ved Mellomtrinnet flyttes over til Småskolen. 
Tilrettelegging av bygg og uteområdet kostnadsberegnes for barnehagedrift og tas inn i 
investeringsbudsjettet i 2014 med kr. 2,5 mill.

3. Barneskolen (Småskolen og Mellomtrinnet) samles i ett bygg. Dette vil gi en mer rasjonell drift 
og økt faglig kvalitet. Dagens gymsal rives og det bygges nye undervisningslokaler for å ha 
kapasitet til elevene fra Mellomtrinnet. 
Riving av gymsalen og bygging av nye undervisningslokaler over 2 etg. samt mellombygg 
mellom ny undervisningsfløy og Småskolen, tas inn i investeringsbudsjettet med kr. 3 mill i 
2013 og kr. 9 mill. i 2014.

4. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til den nye barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen 
langt bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som et mer profilerbart tilbud.
Det inngås samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om disponering/sambruk av 
lokaler.

5. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele byggeperioden. 
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6. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, godkjennes av 
arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

7. For å redusere kommunens driftsutgifter til bygg fristilles bygget til Eidsvåg barnehage og 
avhendes ved salg. Salget vil finansiere fremtidige investeringen.

8. For å redusere kommunens driftsutgifter til bygg fristilles Gamleskolen etter at Kulturskolen 
har flyttet til nye lokaler i Barneskolen og ved at lokale lag og foreninger som i dag bruker 
lokalene tilbys andre lokaler til sine aktiviteter. Bygges avhendes og selges ”i den stand det er”.

9. Rådmannen nedsetter en prosjektgruppe som får ansvaret for videre arbeid med fremlegging av 
tegninger, kostnadsoversikt og fremdriftsplan. 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 27.11.2012 

Utvalget hadde befaring til barnehagen og skolen før behandling av saken.

Utvalget etterlyser tegninger som vedlegg til saken.  De ønsket også orientering underveis om 
fremdrift i arbeidsgruppa.

Fremskrittspartiet v. Aina Trælvik Remmen fremmet følgende forslag til vedtak:
Alternativ 5 b velges for å lukke avvik i Eidsvåg Barnehage.  Prosjektgruppa utreder 
alternative løsninger på utnyttelse/ombygging av barnehagen slik at færrest mulig 
barnehageplasser forsvinner.

Dette forslaget fikk 1 stemme, 6 stemte mot.

Rådmannens innstilling ble stemt på punktvis:

Pkt 1: Vedtatt med 6 mot 1 stemme
Pkt 2: Vedtatt med 6 mot 1 stemme
Pkt 3: Vedtatt med 6 mot 1 stemme
Pkt 4: Enstemmig vedtatt
Pkt 5: Vedtatt med 6 mot 1 stemme
Pkt 6: Enstemmig vedtatt
Pkt 7: 2 stemte for, 5 stemte mot 
Pkt 8: Enstemmig vedtatt
Pkt 9: Enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 27.11.2012

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 12a 

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab tilrettelegges Mellomtrinnsbygget for 
barnehagedrift. Lokalene vil gi en fremtidsrettet løsning hva angår rasjonell drift, fleksibilitet 
og antall barn. Elevene ved Mellomtrinnet flyttes over til Småskolen. 
Tilrettelegging av bygg og uteområdet kostnadsberegnes for barnehagedrift og tas inn i 
investeringsbudsjettet i 2014 med kr. 2,5 mill.
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3. Barneskolen (Småskolen og Mellomtrinnet) samles i ett bygg. Dette vil gi en mer rasjonell drift 
og økt faglig kvalitet. Dagens gymsal rives og det bygges nye undervisningslokaler for å ha 
kapasitet til elevene fra Mellomtrinnet. 
Riving av gymsalen og bygging av nye undervisningslokaler over 2 etg. samt mellombygg 
mellom ny undervisningsfløy og Småskolen, tas inn i investeringsbudsjettet med kr. 3 mill i 
2013 og kr. 9 mill. i 2014.

4. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til den nye barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen 
langt bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som et mer profilerbart tilbud.
Det inngås samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om disponering/sambruk av 
lokaler.

5. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele byggeperioden. 

6. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, godkjennes av 
arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

7. For å redusere kommunens driftsutgifter til bygg fristilles Gamleskolen etter at Kulturskolen 
har flyttet til nye lokaler i Barneskolen og ved at lokale lag og foreninger som i dag bruker 
lokalene tilbys andre lokaler til sine aktiviteter. Bygges avhendes og selges ”i den stand det er”.

8. Rådmannen nedsetter en prosjektgruppe som får ansvaret for videre arbeid med fremlegging av 
tegninger, kostnadsoversikt og fremdriftsplan. 

Behandling i Administrasjonsutvalget - 28.11.2012 

Einar Gagnat fremmet følgende forslag til vedtak:
Alternativ 5 b velges for å lukke avvik i Eidsvåg Barnehage.

Dette forslaget fikk 3 stemmer, 4 stemte mot

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Forslag til vedtak i Administrasjonsutvalget - 28.11.2012

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 12a 

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab tilrettelegges Mellomtrinnsbygget for 
barnehagedrift. Lokalene vil gi en fremtidsrettet løsning hva angår rasjonell drift, fleksibilitet 
og antall barn. Elevene ved Mellomtrinnet flyttes over til Småskolen. 
Tilrettelegging av bygg og uteområdet kostnadsberegnes for barnehagedrift og tas inn i 
investeringsbudsjettet i 2014 med kr. 2,5 mill.

3. Barneskolen (Småskolen og Mellomtrinnet) samles i ett bygg. Dette vil gi en mer rasjonell drift 
og økt faglig kvalitet. Dagens gymsal rives og det bygges nye undervisningslokaler for å ha 
kapasitet til elevene fra Mellomtrinnet. 
Riving av gymsalen og bygging av nye undervisningslokaler over 2 etg. samt mellombygg 
mellom ny undervisningsfløy og Småskolen, tas inn i investeringsbudsjettet med kr. 3 mill i 
2013 og kr. 9 mill. i 2014.
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4. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til den nye barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen 
langt bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som et mer profilerbart tilbud.
Det inngås samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om disponering/sambruk av 
lokaler.

5. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele byggeperioden. 

6. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, godkjennes av 
arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

7. For å redusere kommunens driftsutgifter til bygg fristilles bygget til Eidsvåg barnehage og 
avhendes ved salg. Salget vil finansiere fremtidige investeringen.

8. For å redusere kommunens driftsutgifter til bygg fristilles Gamleskolen etter at Kulturskolen 
har flyttet til nye lokaler i Barneskolen og ved at lokale lag og foreninger som i dag bruker 
lokalene tilbys andre lokaler til sine aktiviteter. Bygges avhendes og selges ”i den stand det er”.

9. Rådmannen nedsetter en prosjektgruppe som får ansvaret for videre arbeid med fremlegging av 
tegninger, kostnadsoversikt og fremdriftsplan. 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.11.2012 

Stein Ivar Bjerkeli hadde permisjon og deltok ikke i avstemmingen av denne saken.

Utvalget hadde befaring til barnehagen og skolen før behandling av saken.

Korrigerte tall i tabell 14: Driftskostnader pr heltids barnehagebarn i Eidsvåg barnehage nå og etter 
gjennomført Alt.5b) ble delt ut i møtet.

Arild Svensli fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes i påvente av resultatet fra grunnundersøkelsene.
I mellomtiden avklares forholdet til Farmen barnehage.  Det avklares også om antall m2 som 
må påbygges småskolen og omfang av ombygging ved mellomtrinnet.

Svensli sitt forslag enstemmig vedtatt. (6-0)

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.11.2012

Saken utsettes i påvente av resultatet fra grunnundersøkelsene.
I mellomtiden avklares forholdet til Farmen barnehage.  Det avklares også om antall m2 som må 
påbygges småskolen og omfang av ombygging ved mellomtrinnet.

Behandling i Nesset formannskap - 04.12.2012 

Edmund Morewood ble enstemmig erklært inhabil. Jan Rindli trådte inn i Morewoods sted.
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Mellvin Steinsvoll ble enstemmig valgt som setteordfører.

Det ble foretatt befaring ved Eidsvåg barnehage, Eidsvåg barne- og ungdomsskole – småskoletrinnet, 
mellomtrinnet og gymsalen ved ungdomstrinnet. Deretter orienterte rådmannen om saken.

Senterpartiet ba om gruppemøte.

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 04.12.2012

1. Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 12a 

2. For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab tilrettelegges Mellomtrinnsbygget for 
barnehagedrift. Lokalene vil gi en fremtidsrettet løsning hva angår rasjonell drift, fleksibilitet 
og antall barn. Elevene ved Mellomtrinnet flyttes over til Småskolen. 
Tilrettelegging av bygg og uteområdet kostnadsberegnes for barnehagedrift og tas inn i 
investeringsbudsjettet i 2014 med kr. 2,5 mill.

3. Barneskolen (Småskolen og Mellomtrinnet) samles i ett bygg. Dette vil gi en mer rasjonell drift 
og økt faglig kvalitet. Dagens gymsal rives og det bygges nye undervisningslokaler for å ha 
kapasitet til elevene fra Mellomtrinnet. 
Riving av gymsalen og bygging av nye undervisningslokaler over 2 etg. samt mellombygg 
mellom ny undervisningsfløy og Småskolen, tas inn i investeringsbudsjettet med kr. 3 mill i 
2013 og kr. 9 mill. i 2014.

4. Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til den nye barneskolen. Dette vil gi Kulturskolen 
langt bedre lokaler enn i dag. Kulturskolen vil fremstå som et mer profilerbart tilbud.
Det inngås samarbeidsavtale mellom barneskolen og Kulturskolen om disponering/sambruk av 
lokaler.

5. Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele byggeperioden. 

6. En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i Småskolen, godkjennes av 
arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

7. For å redusere kommunens driftsutgifter til bygg fristilles bygget til Eidsvåg barnehage og 
avhendes ved salg. Salget vil finansiere fremtidige investeringen.

8. For å redusere kommunens driftsutgifter til bygg fristilles Gamleskolen etter at Kulturskolen 
har flyttet til nye lokaler i Barneskolen og ved at lokale lag og foreninger som i dag bruker 
lokalene tilbys andre lokaler til sine aktiviteter. Bygges avhendes og selges ”i den stand det er”.

9. Rådmannen nedsetter en prosjektgruppe som får ansvaret for videre arbeid med fremlegging av 
tegninger, kostnadsoversikt og fremdriftsplan.
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Behandling i Nesset kommunestyre - 13.12.2012 

./. Uttale datert 28.11.2012 fra Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget i Eidsvåg barnehage ble delt ut.

./. Uttale, mottatt 12.12.2012 fra verneombud og tillitsvalgte ved Eidsvåg barnehage ble delt ut

Edmund Morewood ble vurdert inhabil og trådte tilbake. Vegard Øverås Lied trådte inn i Morewoods 
sted.

Rådmannen orienterte.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:

Rådmannens innstilling med følgende endring:
- Siste avsnitt i punkt 3 utgår 
- Punkt 7 utgår 

Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag:

Nesset kommune skal til en hver tid ha full barnehagedekning iht. Barnehageloven § 12a

For å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet og Kystlab ved Eidsvåg Barnehage velges alternativ 
5b. Dagens gymsal rives og det bygges 2 nye avdelinger som tilrettelegges for flest mulig barn. 
Uteområdet bygges sammen med eksisterende uteområde, samt at man tar med en del av 
kommunens areal vest for barneskolen. Uteområdet planeres og klargjøres etter gjeldende 
normer. Riving av gymsalen og bygging av to nye avdelinger tas inn i investeringsbudsjettet 
med kr. 3,5 mill i 2013 og kr. 6,2 mill i 2014.

En ombygging/renovering av eksisterende barnehage gjøres slik at færrest mulig 
barnehageplasser faller bort. Ombygging/ renovering av barnehagen tas inn i 
investeringsbudsjettet med kr. 2,8 mill i 2014.

Kulturskolens aktiviteter samles og flyttes til Eidsvåg Barne- og Ungdomsskole. 
Dette vil gi Kulturskolen langt bedre lokaler enn i dag.  
Det inngås samarbeidsavtale mellom Eidsvåg Barne- og Ungdomsskole og Kulturskolen om 
disponering/sambruk av lokaler.

Dagens drift av barneskole, barnehage og kulturskole opprettholdes i hele byggeperioden.

En forutsetter at dagens midlertidige drift av barnehage i lokaler i barneskolen, godkjennes av 
arbeidstilsynet frem til ny barnehage står ferdig.

For å redusere kommunens driftsutgifter til bygg fristilles den gamle realskolen etter at 
Kulturskolen har flyttet til nye lokaler ved Eidsvåg Barne- og Ungdomsskole, og ved at lokale 
lag og foreninger som i dag bruker lokalene tilbys andre lokaler til sine aktiviteter. Bygget 
avhendes og selges ”i den stand det er”

Det blir opprettet en prosjektgruppe som får ansvaret for videre arbeid med fremlegging av 
tegninger, kostnadsoversikt og fremdriftsplan. Prosjektgruppen blir satt sammen av 3 politiske 
representanter, 4 fra administrasjonen samt 1 tillitsvalgt/verneombud.
Prosjektgruppen legger frem ferdig prosjekt i kommunestyremøtet i juni 2013.

Fellesliste for Høyre, Senterpartiet og Kristelig folkeparti fremmet følgende utsettelsesforslag:
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Saken utsettes med begrunnelse at det er usikkerhet omkring investerings- og driftskostnadene i de 
ulike alternativene, og hvilke konsekvenser etableringen av Farmen barnehage vil få spesielt for 
alternativene 3 og 5b. Det bes om at oppnevnte arbeidsgruppe arbeider videre med følgende 
avklaringer og utredninger for alternativene 3 og 5b:

 Grunnforholdene og byggegrunnen i området ved småskolen og barnehagen er utfordrende. 
Resultatet av grunnundersøkelsene og behovet for eventuelle videre grunnundersøkelser vil 
gi svar på om alternativene kan gjennomføres som planlagt, eller om det vil påløpe 
uforutsette kostnader. Ny behandling av saken i kommunestyret utsettes til dette er avklart.

 Alternativene 3 og 5b er begge basert på å bygge nytt på dagens snart 60 år gamle 
fundamenter for gymsalen på småskoletrinnet. Erfaringer fra byggeprosjekter viser at 
risikoen for overskridelser ofte kan knyttes til uforutsette forhold omkring grunnforhold og 
fundamentering. Arbeidsgruppen bes derfor om å utrede nærmere kostnadene omkring 
rivingen av gymsalfløyen, foreta en byggteknisk vurdering av gjenbruk av fundamentene, 
og vurdere eventuelle ekstra kostnader i forhold til gjeldene krav og standarder.

 I alternativ 3 er det lagt opp til bygging av ny undervisningsfløy i to etasjer og begge 
etasjene skal knyttes sammen med hovedbygget. Arbeidsgruppen bes å utrede om det er 
mulig å dekke det totale behovet for undervisnings- og personalrom gjennom en rimeligere 
løsning over en etasje utover dagens grunnflate på gymfløyen. 

 I alternativene 3 og 5b er ikke kostnadene med opparbeidelse og tilrettelegging av 
uteområdene tilstrekkelig planlagt og utredet. Begge alternativene vil sannsynligvis kreve 
mer areal, og areal som er tilrettelagt med aktiviteter tilpasset de ulike aldersgruppene.  
Arbeidsgruppen bes å utrede løsninger og kostnader for opparbeidelse av uteområdene i de 
to alternativene. 

Arbeidsgruppen bes om å utrede de trafikale forholdene ved de to alternativene.

 Ny barnehage vil også kunne avdekke behov for nytt utstyr og inventar. Disse kostnadene 
må utredes og tas med i investeringene.

 ”Av dagens 7 sammenlignbare kommuner har Nesset kommune den dyreste 
barnehagedriften pr innbygger 1- 5 år, gjengitt fra Kostratallene i årsmeldingen 2011.” 

I arbeidet med tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og rasjonell drift av 
barnehage, barneskole og kulturskole ligger det forventninger om reduserte driftskostnader 
i forhold til dagens drift. Dette gjennom fleksible løsninger som utnytter kapasiteten i de 
planlagte alternativene 3 og 5b fullt ut og svingningene i behovet for framtidige 
barnehageplasser. 

Kostnadene med alternativene 3 og 5b er basert på at kommunen til enhver tid skal ha full 
barnehagedekning i egen barnehage. Rådmannen har også bedt om at barnehagen skal ha 
en overkapasitet på 10 %. Dette for å ta høyde for vekst i fødselstallet.  Det kan bli en dyr 
drift dersom de nye plassene ikke blir fylt opp ved at foreldre velger andre 
barnehageløsninger. Arbeidsgruppen bes derfor om å utrede fleksible løsninger med hensyn 
til tilpasning til framtidige behov og svingninger i barnetallet. Dette både i forhold til 
investeringer og kostnader for drift.
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 Arbeidsgruppen bes å vurdere mulighetene for ”stordriftsfordeler” ved å tenke større og 
mer fleksible avdelinger enn dagens erfaringer med inndelinger i avdelinger ved Eidsvåg 
barnehage.

 Det er kjent at Farmen barnehage vil starte barnehage i barnehageåret 2013-2014. 
Liedgarden driver i dag med 27 barn i Eidsvåg sentrum. Både barnehageloven og Forskrift 
om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager likestiller kommunale og ikke kommunale barnehager. Dette skjer blant annet 
gjennom samordning av opptak av barn i barnehagene, og ved at ikke kommunale 
barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige 
tilskudd. 

Farmen og rådmannen viderefører dialogen om etablering av Farmen barnehage. Det 
forberedes egen politisk sak om godkjenning og finansiering av farmen barnehage. Utvalg 
for helse, oppvekst og kultur er delegert myndighet til å godkjenne barnehager. 
Kommunestyret godkjenner finansiering. Arbeidsgruppen må vurdere det samlede tilbudet 
av barnehager og barnehageplasser i valg av løsning for nye Eidsvåg barnehage. Dårlig 
samordning og overkapasitet vil kunne føre til økte kostnader.  

 Investeringsbudsjettet i økonomiplanen for 2013 – 2016 for Eidsvåg barnehage beholdes 
uendret med kr 3 000 000 i 2013 og kr 10 000 000 i 2014.

 Arbeidsgruppen legger fram sak til politisk behandling i mars og det planlagte 
kommunestyremøtet torsdag den 21. mars 2013.

Ordføreren ba om gruppemøte.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 13 stemmer. 8 stemte imot. 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 13.12.2012

Saken utsettes med begrunnelse at det er usikkerhet omkring investerings- og driftskostnadene i de 
ulike alternativene, og hvilke konsekvenser etableringen av Farmen barnehage vil få spesielt for 
alternativene 3 og 5b. Det bes om at oppnevnte arbeidsgruppe arbeider videre med følgende 
avklaringer og utredninger for alternativene 3 og 5b:

 Grunnforholdene og byggegrunnen i området ved småskolen og barnehagen er utfordrende. 
Resultatet av grunnundersøkelsene og behovet for eventuelle videre grunnundersøkelser vil gi 
svar på om alternativene kan gjennomføres som planlagt, eller om det vil påløpe uforutsette 
kostnader. Ny behandling av saken i kommunestyret utsettes til dette er avklart.

 Alternativene 3 og 5b er begge basert på å bygge nytt på dagens snart 60 år gamle fundamenter 
for gymsalen på småskoletrinnet. Erfaringer fra byggeprosjekter viser at risikoen for 
overskridelser ofte kan knyttes til uforutsette forhold omkring grunnforhold og 
fundamentering. Arbeidsgruppen bes derfor om å utrede nærmere kostnadene omkring rivingen 
av gymsalfløyen, foreta en byggteknisk vurdering av gjenbruk av fundamentene, og vurdere 
eventuelle ekstra kostnader i forhold til gjeldene krav og standarder.

 I alternativ 3 er det lagt opp til bygging av ny undervisningsfløy i to etasjer og begge etasjene 
skal knyttes sammen med hovedbygget. Arbeidsgruppen bes å utrede om det er mulig å dekke 
det totale behovet for undervisnings- og personalrom gjennom en rimeligere løsning over en 
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etasje utover dagens grunnflate på gymfløyen. 

 I alternativene 3 og 5b er ikke kostnadene med opparbeidelse og tilrettelegging av uteområdene 
tilstrekkelig planlagt og utredet. Begge alternativene vil sannsynligvis kreve mer areal, og areal 
som er tilrettelagt med aktiviteter tilpasset de ulike aldersgruppene.  Arbeidsgruppen bes å 
utrede løsninger og kostnader for opparbeidelse av uteområdene i de to alternativene. 

Arbeidsgruppen bes om å utrede de trafikale forholdene ved de to alternativene.

 Ny barnehage vil også kunne avdekke behov for nytt utstyr og inventar. Disse kostnadene må 
utredes og tas med i investeringene.

 ”Av dagens 7 sammenlignbare kommuner har Nesset kommune den dyreste barnehagedriften 
pr innbygger 1- 5 år, gjengitt fra Kostratallene i årsmeldingen 2011.” 

I arbeidet med tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og rasjonell drift av 
barnehage, barneskole og kulturskole ligger det forventninger om reduserte driftskostnader i 
forhold til dagens drift. Dette gjennom fleksible løsninger som utnytter kapasiteten i de 
planlagte alternativene 3 og 5b fullt ut og svingningene i behovet for framtidige 
barnehageplasser. 

Kostnadene med alternativene 3 og 5b er basert på at kommunen til enhver tid skal ha full 
barnehagedekning i egen barnehage. Rådmannen har også bedt om at barnehagen skal ha en 
overkapasitet på 10 %. Dette for å ta høyde for vekst i fødselstallet.  Det kan bli en dyr drift 
dersom de nye plassene ikke blir fylt opp ved at foreldre velger andre barnehageløsninger. 
Arbeidsgruppen bes derfor om å utrede fleksible løsninger med hensyn til tilpasning til 
framtidige behov og svingninger i barnetallet. Dette både i forhold til investeringer og 
kostnader for drift.

 Arbeidsgruppen bes å vurdere mulighetene for ”stordriftsfordeler” ved å tenke større og mer 
fleksible avdelinger enn dagens erfaringer med inndelinger i avdelinger ved Eidsvåg 
barnehage.

 Det er kjent at Farmen barnehage vil starte barnehage i barnehageåret 2013-2014. Liedgarden 
driver i dag med 27 barn i Eidsvåg sentrum. Både barnehageloven og Forskrift om likeverdig 
behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager likestiller 
kommunale og ikke kommunale barnehager. Dette skjer blant annet gjennom samordning av 
opptak av barn i barnehagene, og ved at ikke kommunale barnehager behandles likeverdig med 
kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd. 

Farmen og rådmannen viderefører dialogen om etablering av Farmen barnehage. Det 
forberedes egen politisk sak om godkjenning og finansiering av farmen barnehage. Utvalg for 
helse, oppvekst og kultur er delegert myndighet til å godkjenne barnehager. Kommunestyret 
godkjenner finansiering. Arbeidsgruppen må vurdere det samlede tilbudet av barnehager og 
barnehageplasser i valg av løsning for nye Eidsvåg barnehage. Dårlig samordning og 
overkapasitet vil kunne føre til økte kostnader.  

 Investeringsbudsjettet i økonomiplanen for 2013 – 2016 for Eidsvåg barnehage beholdes 
uendret med kr 3 000 000 i 2013 og kr 10 000 000 i 2014.

 Arbeidsgruppen legger fram sak til politisk behandling i mars og det planlagte 
kommunestyremøtet torsdag den 21. mars 2013.
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Saksopplysninger
De fysiske arbeidsforholdene for ansatte samt økt behov for areal til barn med spesielle behov i 
Eidsvåg barnehage har over flere år vært et diskutert tema. Her gjengis noe av saksgang frem til i dag.

I sak 141/11 ble det bevilget kr 150 000 i 2012 til videreføring og utvidelse av forprosjekt Eidsvåg 
barnehage. Bakgrunn for forprosjektet var at barnehagen har meget trange lokaler. Det er ikke 
tilfredsstillende arealer for de ansatte da det mangler personalgarderobe, personalrom, møterom samt 
lager. Pga plassmangelen var det heller ikke anledning til å ta imot flere barn. I forprosjektet
gjennomført i 2011 ble det utredet en løsning om påbygg av barnehagen. Påbygget vil ikke dekke
behovene fullt ut, samtidig som det er en meget kostbar og lite framtidsrettet løsning.

I sak 3/12 HOK ble følgende vedtak fattet:
Det skal utarbeides et forprosjekt for Eidsvåg barnehage som skal utrede alternative løsninger til 
plassproblemene. I den forbindelse nedsettes det en arbeidsgruppe bestående av 4 representanter fra
administrasjonen, 2 politiske representanter, samt 1tillitsvalgt/ verneombud. Representantene fra
administrasjonen kommer fra enhetene barnehage, skole og kultur, samt teknisk drift. Det blir teknisk 
drift som har ansvaret for å lede arbeidsgruppen. De to politiske representantene foreslås å være leder 
og nestleder fra HOK.
Presentasjon av forprosjektet gjøres i HOK 22. mai 2012.”

Etter tilsyn kom følgende pålegg fra Kystlab jfr. rapport 29.2.2012:
1. Virksomheten er ikke tilfredsstillende når det gjelder bygningsmessig utforming – barn med 
spesielle behov.
2. Det ble målt for høye CO2-verdier på oppholdsrom – Småtrollet, og rommet var ikke 
tilknyttet ventilasjonssystemet.

Følgende pålegg ble gitt etter tilsyn fra Arbeidstilsynet 19.4.2012:
1. Virksomheten må legge fram planer for arealbehov i forhold til arbeidsoppgaver som skal 
utføres, og hvilke løsninger som blir valgt. Tiltakene må tidfestes og må bære preg av 
permanente løsninger, jf Arbeidsmiljølovens § 4-4 (1) og kapitel 3 og 4 i best. nr. 529 
"Arbeidsplasser og arbeidslokaler". Frist for gjennomføring av pålegget vil være: 15.9.2012.
2. Det må installeres tilfredsstillende ventilasjon i garderober, toalett/dusj, oppholds og i 
arbeidslokaler som helt mangler mekanisk ventilasjon eller har mangelfull ventilering. Jfr. 
Arbeidsmiljølovens 4-4 (1). Viser til krav i veiledning best. nr. 444 "Klima og luftkvalitet på 
arbeidsplassen". Det må sendes inn ventilasjonsplaner tilpasset bruken av lokalene. Frist for
gjennomføring av pålegget vil være: 15.9.2012

Arbeidstilsynet har godkjent kommunens midlertidige løsning for barnehageåret 2012- 2013.

Forprosjektet Eidsvåg barnehage ble presentert i HOK 22.mai og følgende vedtak ble fattet:
Det vises til pålegg fra Arbeidstilsynet gitt 19.4.2012 om krav til utbedringer av lokalene ved
Eidsvåg barnehage.
Arbeidsgruppen har vurdert 3 alternative løsninger;

1) Tilbygg og ombygging ved Eidsvåg barnehage
2) Bygge ny barnehage
3) Mellomtrinnet tas i bruk til barnehage, og 1.-7. klasse samles ved småskolen etter utbygging
av fase II. (gymsalfløyen)
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Rådmannen ønsker å få avklart hvilket tilbud og omfang den påtenkte Farmen friluftsbarnehage vil 
kunne dekke, og se dette i sammenheng med valg av langsiktig løsning for å få flere barnehageplasser 
og bedre arbeidsforhold i Eidsvåg barnehage.
Nesset kommune er positiv til at det etableres en ny privat barnehage i kommunen; Farmen
Friluftbarnehage. Det settes en frist til 15. september for å gi tilbakemelding til kommunen om
realisering av prosjektet. Denne datoen er sammenfallende med Arbeidstilsynets frist til Nesset
kommune. Arbeidstilsynet holdes orientert om prosessen.
Ny vurdering for valg av langsiktig løsning gjøres i utvalg for Helse, oppvekst og kultur i møtet 16.
oktober 2012. Forslagene må konkretiseres og kvalitetssikres.

Arbeidsgruppen ble fra juni forsterket med 2 representanter fra TNM.

Kommunens hovedmål er langsiktig planlegging og rådmannen mener derfor at tidspunktet er riktig 
for å se på totalbildet for drift av barnehage, skole og kulturskole, og det betyr at tiden også er inne for 
å ta stilling til hvordan kommunens bygningsmasse skal brukes. Rådmannen har derfor bedt 
arbeidsgruppa ta dette inn i vurderingene og sikre fremtidig barnehageplasser med en vekst på 10 % i 
forhold til fødselstall.

Rådmannen velger derfor å beskrive dette inn i følgende temaer:

A. Barnehage, bygninger og parkering 
B. Skole, bygninger og parkering
C. Drift av barnehager og skoler
D. Kulturskole og bygninger 
E. Oppstart av privat barnehage / kjøp av offentlig tjeneste
F. Arbeidsgruppen og beskrivelse av alternativene

A. Barnehage, bygninger og parkering

Dagens barnehagebygning ble bygget for 64 barn i 1989/1990 og har et bruksareal på 510m2.  I dag 
har Eidsvåg barnehage 73 barn fordelt på 5,4 avdelinger med 27 ansatte fordelt på 21,77årsverk der 
19,2 årsverk er grunnbemanning og resterende er ressurser til barn med spesielle behov. For 
barnehageåret 2012/13 lånes areal til en avdeling i klasserom ved småskolen som en midlertidig 
løsning på manglende kapasitet, dvs at barnehagen driftes i 2 forskjellig bygg.

Som innledningen viser har virksomheten flere pålegg som angår de fysiske omgivelsene. Barnehagen 
har betydelige plassproblemer og i oppsummeringen fra Arbeidstilsynet poengterer de med at 
bygningen samlet sett er overfylt og at det totale inntrykket er ar det finnes for lite areal i bygget i 
forhold til dagens drift. 
Forprosjekt 2011 utredet muligheten for utbygging av barnehagen. Fundamentering på eksisterende 
tomt ville vært en betydelig utfordring i forhold til nye krav. En eventuell utbygging ville gitt noen få 
ekstra barnehageplasser, kreve større ombygging av eksisterende lokaler og tatt mye av utearealet. Ved 
å se kostnad og gevinst av utbyggingen opp mot hverandre, ble alternativet lagt til sides og ansett som 
for kostbart.

Barnehagebygningen har vært i drift i over 20år og har behov for vedlikehold.  
Luftkvalitetsmålingene viser tegn til dårlig luftkvalitet, som tyder på at ventilasjonsanlegget har for 
liten kapasitet. Jfr. pålegg om ventilering av rom som ikke har mekanisk ventilasjon, må kanalnettet 
utvides til å omfatte flere rom. Bygget bærer preg av utvendig og innvendig slitasje. Blant annet er 
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ytterdører utslitt og det kommer trekk fra gulv og en del vindu. Videre har avløpsanlegget vist tegn til 
svakheter. 

Hjelp 24 beskriver parkeringssituasjonen ved barnehagen som trang og kaotisk, spesielt mellom kl.8-
10 da det er levering av barn både til barnehage og skole samt vareleveranser. I tillegg er det trafikk til 
og fra sykehjemmet som ligger like ved. Barnehagen ligger i enden av en gate og 
biloppstillingsplassene er plassert ut mot kantene rundt hele plassen. Gående, syklende, myke og 
hardere trafikkanter forserer hverandre midt over plassen uten noen form for fysisk trafikale 
retningslinjer. 

Barn som fyller 1 år innen utgangen av august har rett på plass fra oppstart av det barnehageåret, 
innenfor sin egen kommune, jfr barnehageloven. Barnehagetilbudet i Eidsvåg barnehagekrets teller i 
dag ca.100 barn, mens fødselstallene viser at 112 barn etter loven har rett på plass her. Noen barn 
benytter seg av barnehager i nabokommuner. 
Kontantstøtten har fått nye bestemmelser fra 1.august 2012, og er innkortet til kun å gjelde barn 
mellom ett og to år. 

Etterspørselen etter barnehageplasser kommer av:
 Trenden med at foreldrene vil tidligere tilbake til arbeidslivet.
 Den sosiale plattform barnehage er for barna.  
 Arbeidsgivernes ønske om at de ansatte kommer tidligere tilbake i jobb.
 Lavere etterspørsel etter kontantstøtten.

Pr i dag har verken Eidsvåg eller Liedgarden barnehage anledning til å ta inn flere barn. 

Av 7 sammenlignbare kommuner har Nesset kommune den dyreste barnehagedriften pr innbygger 1-
5år, gjengitt fra Kostratallene i årsmeldingen 2011. Hovedårsaken til dette er organisering og 
begrensning i areal som har betydning for lønns- og personalkostnadene. De kommunale barnehagene 
består av 2 små enheter i indre Nesset og 1 middels stor barnehageenhet i ytre Nesset. Dette medfører 
mer administrasjon i gjennomsnitt pr innbygger 1-5år. I Eidsvåg barnehage er det for få barn pr 
pedagog på grunn av begrensninger i arealet. 
Drift- og vedlikeholdskostnader er også noe større samlet sett pga fordelingen på 3 forskjellige 
barnehagebygg.
Men når man ser isolert på disse bygningsmessige driftskostnadene for Eidsvåg barnehage, er de 
lavere pr barnehageplass enn de i realiteten vil være. Bygningen har et høyere driftsnivå enn arealet 
tillater for denne type virksomhet, mht pålegg og gjeldende lovverk. 

B. Skole, bygninger og parkering

Barneskoledriften i Eidsvåg ble i 1997 organisert i 2 bygg, Småskolen og Mellomtrinnet.

Småskolen 
Småskolen har et areal på 1750m2 inkl gymsal og elevkapasitet på 190 elever fordelt på 8 klasserom. 
For året 2012/13 har skolen 4 klasser i 1.-4.trinn med til sammen 81 elever og personalet er 12stk.
Småskolen består av to fløyer, undervisningsfløya i 2 etasjer og gymfløya i 1 etasje som er forbundet 
med et mellombygg. Undervisningsfløya og mellombygget sto ferdig nyrenovert i 2010 og fremstår 
som nytt både teknisk og fysisk. Gymfløya er fra byggeåret og består i dag bare av selve gymsalen da 
garderobene ble omdisponert og renovert til undervisningsrom.  Gymfløya var tiltenkt renovert som et 
byggetrinn 2 og det har vært skissert løsninger på hvordan denne kunne benyttes uten at dette ble tatt 
stilling til, pga mangel på bevilgning.  Driften ved småskolen har i dag fortsatt et avvik som gjelder 
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mangel på personalgarderobe til herrer. Dette var tenkt løst i byggetrinn 2 sammen med noe mer areal 
til lager.

I 2011 kjøpte kommunen naboeiendommen på østsiden av småskolen for å etablere parkeringsplasser 
og sikker varelevering. Prosjektet forventes ferdig våren 2013. Parkeringsplassen får kapasitet til ca.36 
biler + handikapplasser.

Mellomtrinnet
Mellomtrinnet har et areal på 1230m2 og en elevkapasitet på 130 elever fordelt på 7 klasserom. For 
året 2012/13 har skolen 6 klasser i 5.-7.trinn med til sammen 92 elever. Personalet er 17stk. 
Mellomtrinnet ble bygd i 1996/97 i 1 ½ etasje og har vært i skoledrift i 15år. Bygget har en bra 
standard både teknisk og fysisk, men det et behov for omfattende overflateoppussing etter mange års 
bruk. Videre har bygningen et driftstyringssystem som er utdatert og ikke kommuniserer med andre 
systemer kommunen har. De bygningsmessige vedlikeholdsbehovene er berammet i kommunens 
vedlikeholdsplan med 0,9mill kr. 

Mellomtrinnet har egen område for parkering og varelevering, men det er ikke fysisk avgrenset fra 
resten av skoleområdet. 

Barneskolen; Småskolen og Mellomtrinnet
Innenfor en periode på 6 år, frem til 2017/18 vil elevtallet ved barneskolen i Eidsvåg være redusert 
med over 50 elever, altså -25 %. Klassetallet går i samme periode trolig ned fra 14 til 9 pga færre 
elever pr årskull og lavere interesse for sidemålsformen som igjen gir færre klassedelinger. 
Personalbehovet blir som følge noe mindre enn i dag.
Barneskolen har mye areal til skoledriften, og har i dag mulighet til nærmere 100 % økning i elevtallet. 
Totalt bruksareal er 2980m2 og bruk av areal i dag tilsvarer 54 %. Behovsarealet vil bli redusert til 
47 % mot 2017/18.

Eidsvåg barne- og ungdomskole er i dag organisert i tre bygg; Småskolen, Mellomtrinnet og 
Ungdomskolen.  

Av 7 sammenlignbare kommuner har Nesset kommune de høyeste driftsutgiftene til opplæring pr 
innbygger 6-15år, gjengitt fra Kostratallene i årsmeldingen 2011. Hovedårsaken til dette er at Nesset 
kommune har valgt å ta vare på den desentraliserte skolestrukturen, med 2 enheter i indre og 1 enhet 
fordelt på 3 bygg i ytre Nesset. Det koster mer å drive små enn store skoler, selv om man regulerer 
størrelsen på personalet etter elevtall og gjeldende regelverk. Når elevtallene pr årskull går ned, stiger 
de bygningsmessige driftskostnadene pr. innbygger 6-15år. 

C. Driftkostnader i barnehager og skoler

Kommunene får statlige rammeoverføringer basert på antall innbyggere innefor forskjellige 
aldersgrupperinger i kommunen. Driftsbudsjettene for skole og barnehage bygger på rammeoverføringene 
som skal dekke barnehagen og skolens driftskostnader. 
Driftskostnader deles i 2 grupper:

a)Lønns- og personalkostnader 
b)Bygningsmessige driftskostnader

a)Lønns- og personalkostnader er utgifter til den direkte driften av barnehage eller skole og er kostnader i 
forbindelse med at fagpersoner gjør en jobb ihht type virksomhet. Antall og sammensetningen av 
fagpersoner reguleres av regelverk virksomheten er underlagt. Størrelsen på denne kostnaden henger til en 
hver tid sammen med størrelsen på virksomheten, altså antall barn/elever. 
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b)Bygningsmessige driftskostnader er kostnader direkte knyttet til bygningen og bygningens areal i form 
av renhold, oppvarming og vedlikehold. Disse kostnadene er nærmest uavhengig av virksomhetens 
størrelse, foruten en arealnorm pr barn/elev og areal til personell. Så lenge bygningen er i bruk vil det 
påløpe utgifter til teknisk og fysisk drift og vedlikehold.

D. Kulturskole og bygninger

Pr i dag er det Gamleskolen på Langset som fungerer som kulturskole i Nesset. Kulturskolen har 75 
elever totalt og 36 av disse har undervisning ved Gamleskolen. I tillegg benyttes bygget av 
porselensklubben Tusenfryd og Speideren, samt at en gang rommer det kommunale bibliotekmagasin.
Kommunens bibliotekmagasin inneholder bl.a. et større lager bygdebøker for salg. Gamleskolen er 
bygd rundt år1930 og bortsett fra noe overflateoppussing i 1.etasje og litt flikking, fremstår den som 
fra opprinnelsesåret. Bygningen har et betydelig bygningsmessig vedlikeholdsbehov som er berammet 
i kommunens vedlikeholdsplan med1,5 mill kr. Om det planlagte vedlikeholdet kommer til utførelse 
dekker dette kun de mest akutte behovene som taktekking og nye vindu. Etter nåtidens standard er 
ikke Gamleskolen på Langset egnet som kommunens kulturskole. 

I statsbudsjettet for 2013 er det sagt at kommunene skal gi gratis1 times kulturskoletilbud til de 
elevene som ønsker det i grunnskolen. Organisatorisk vil dette bli lagt til som en forlengelse av 
timeplanen i den ordinære skolen.  Med dette tilbudet blir mange flere tilknyttet kulturskolen og all 
undervisning bør derfor foregå ved skolene blant annet pga den fysiske avstanden og driftskostnader. 

E. Oppstart av privat barnehage / kjøp av offentlig tjeneste

Kommunen har plikt til å tilby barnehageplass til alle som søker og som fyller ett år innen 31. august i 
det året det søkes for (barnehage loven § 12a). Hvis kommunene selv ikke har nok antall 
barnehageplasser i egne barnehager til å dekke nasjonal standard for antall barnehageplasser, kan 
kommunen kjøpe disse plassene av annen aktør. Dette kan gjøres ved inngåelse av kjøp av plasser i 
annen kommune eller med privat aktør. 
Lov om Offentlige anskaffelser samt forskrift om Offentlige anskaffelser gir klare føringer for hvordan 
dette kan skje. Kjøp av tjenester som overgår kr. 500 000/ år skal konkurranseutsettes og 
kravspesifikasjoner skal offentliggjøres på internasjonal database. Kriterier skal utformes slik at det gir 
like muligheter for alle som ønsker å tilrettelegge for drift. I Nesset kommunes tilfelle kan det bety at 
kommunen må stille tilgjengelig tomt til formålet for å sikre like muligheter for tilbydere. Etablering 
av barnehager genererer egen reguleringsplan for området. Kommunen har mangel på ferdigregulerte 
områder. Holtan er regulert for offentlig formål og kan ev tilrettelegges til barnehageformål. Dette 
arbeidet vil kunne ferdigstilles og godkjennes for barnehagedrift innen ca. 6 måneder. For opprettelse 
av tomt andre steder vil planarbeidet ha et tidsaspekt på minimum 12 måneder før godkjenning.

I utgangspunktet kan alle starte opp med privat barnehagedrift uten avtale med kommunen om antall 
plasser. Det vil bety at det ikke gis sikkerhet i hvor mange barnehageplasser som fylles opp i 
barnehagen, men en er avhengig av hvor foreldre søker om plass og hvor de ønsker at deres barn skal 
være. I kommuner med overkapasitet av barnehageplasser vil usikkerheten gjelde for både kommunal 
og ikke-kommunal drift om antall barn en kan basere driften etter. 
Driften må drives ihht de lover og forskrifter som gjelder og det er kommunen som er lokal 
barnehagemyndighet og som godkjenner barnehagedriften. Den ikke-kommunale barnehagen kan søke 
om offentlig tilskudd fra kommunen for det antall barn som er i barnehagen, men vil ikke være sikret 
ett gitt antall barn. Kommunen skal være med å dekke kapitalutgifter etter gitte nasjonale satser og 
hvis aktøren har større kapitalutgifter kan de søke kommunen om å få dekt mer enn nasjonal sats.
En privat aktør får ellers inntekter fra foreldrebetaling. Maksimalgrensen for foreldrebetaling fastsettes 
i statsbudsjettet av regjeringen hvert år og gjelder både for privat og kommunal barnhage. Det er 
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dermed ikke så enkel for en barnehage å heve sine inntekter slik man kan gjøre i andre typer 
virksomheter. Det er en krevende type virksomhet å balansere økonomien i, uavhengig om det er 
private eller kommunale drivere. 

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke- kommunale barnehager, 
skal sikre at ikke-kommunale barnehager behandles likeverdig med kommunale barnehager ved 
tildeling av offentlige tilskudd. For 2013 skal driftstilskuddet være minimum 94 % og økes til 100 % 
innen august 2015 av det som tilsvarer hva kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar av offentlige 
tilskudd. Utover dette utbetales det 4 % for administrasjonsutgifter. Til dekning av kapitalkostnader er 
det sentralt satt en øvre grense på kr. 7.600 pr. heltidsplass.
Dette betyr at jo dyrere kommunale barnehager drives, jo større tilskudd ytes til den ikke- kommunale 
eller jo rimeligere kommunale barnehager drives, jo lavere tilskudd. Ikke- kommunal barnehage vil 
totalt koste den enkelte kommune dyrere enn egen drift samt at kommunen ikke vil ha ”styring” på 
fremtidige kapitalkostnader.

Det vil si at det er en prinsipiell forskjell på om kommunen har satt seg i en situasjon hvor de selv ikke 
vil/kan drifte antall barnehageplasser etter nasjonal standard eller at noen på eget initiativ ønsker å 
starte opp egen barnehage uten kommunal avtale. 

I tilfeller hvor det inngås avtaler om drift av ikke-kommunale barnehager, som skal kompensere for 
egne barnehageplasser, bør avtalen sikre overtagelse av drift og lokaler til kommunen ved ev. 
nedleggelse eller endring.

Ved ev. konkurranseutsetting av barnehagedrift bør det vurderes om det er hensiktsmessig å 
virksomhetsoverdra deler av dagens kommunale barnehagedrift og dermed sikre nye arbeidsplasser for 
det personalet som blir overflødig i kommunal barnehage.

F. Arbeidsgruppen og beskrivelse av alternativene

Arbeidsgruppen har bestått av følgende medlemmer:
Marit- Solveig Finset - HOK, Gunnvor Gussiås - HOK, Magne Bugge - TNM, Jan Rindli - TNM, 
Tanja A. H. Bersås, Anita Sagli, Marit Hammervoll – verneombud barnehage, Per Einar Strand, Unni 
Tjelle – verneombud skole, Turid Øverås, Malin Bruseth, Liv F. Husby

Arbeidsgruppen har vurdert flere ulike løsninger og 5 forskjellige alternativ har blitt utredet.

1. Tilbygg og ombygging ved Eidsvåg barnehage
2. Bygge ny barnehage
3. Samle barneskolen ved å rive gymsalen og etablere ny undervisningsfløy, integrere 

kulturskolen og tilrettelegge Mellomtrinnet til barnehage
4. Renovering/ ombygging av Eidsvåg barnehage
5. Renovering/ombygging av Eidsvåg barnehage samt riving av gymsalen og etablering av nye

barnehageavdelinger.

Pr. 1.oktober står en igjen med 3 alternativ; 3,4 og 5. Alternativene 1)Tilbygg eksisterende barnehage
og 2)Bygge ny barnehage, er vurdert som lite aktuelle og tatt ut av det videre arbeidet.

Arbeidsgruppen har i sine utredninger lagt til grunn 4 av hovedmålene til kommunen:

1: God kvalitet på tjenestene
3: God økonomistyring
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4: Helhetlig og langsiktig planlegging
6: God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold.

Arbeidsgruppen har også hatt som mål at den løsningen som blir valgt for barnehagen skal oppfylle 3 
kriterier:

1. Lukke pålagte avvik
2. Være langsiktig, jfr. pålegg fra Arbeidstilsynet. Minimum 15år.

3. Gi barnehageplass til alle barn i kommunen samt å ha rom for vekst i antall barnehagebarn. +

10 %, basert på fødselstall.

Fakta:

For å kunne dekke avvikene i barnehagen som omfatter personalet og barn med spesielle behov 
trenger man økt areal. I dagens barnehagebygg vil dette måtte gå på bekostning av areal til 
barnehageplasser. 

Lovfestet rett til plass i barnehagen, Barnehageloven § 12 a.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter 
søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i 
kommunen, jf. § 12a

Kriteriene for en barnehageplass varierer med alderen. Det er 2 hovedkrav som må være oppfylt:

Veiledende arealnorm pr elev i undervisningsrom i skolen:

Andre aktuelle fysiske krav mhp personalarbeidsplasser, både barnehage og skole, jfr Arbeidstilsynet:

LUKKE AVVIKENE 
VED VIRKSOMHETEN

REDUSERER ANTALL 
BARNEHAGEPLASSER

0-2år
Areal pr barn: 5,3m2

1 pedagogisk leder 
pr. 9 plasser

3-6år
Areal pr barn: 4,0m2

1 pedagogisk leder pr. 18 plass

Areal pr elev:
2,0m2



17

Gulvareal i arbeidsrom: 

Tilrettelagte garderober for dame og herre.

Alternativ 3: Samle barneskolen ved å rive gymsalen og bygge ny undervisningsfløy, integrere 
kulturskolen og tilrettelegge Mellomtrinnet til barnehage

Formålet er å dekke avvik i barnehagen og gi tilbud om nok barnehageplasser til alle barn i 
Eidsvåg barnehagekrets. Skoletilbud for 1. – 7. klasse gis i ett bygg i tillegg til 
kulturskoletilbud. Kommunen behov for bygningsmasse reduseres og 2 bygg blir overflødig og 
kan selges. 

Alternativ 3 vil utføres i 3 trinn og innbefatter tiltak på 2 bygg; Småskolen og Mellomtrinnet. Først 
rives gymsalen ned til fundamentene og det bygges ny undervisningsfløy for 5.-7. klasse. Kulturskolen 
etableres i barneskolens samlede lokaler. Deretter tilrettelegges Mellomtrinnet til barnehage. Bygging 
og tilrettelegging for omlegging av barneskole- og kulturskole- og barnehagestruktur kan utføres uten 
å påvirke skolenes og barnehagens daglige drift.

Riving av gymsal og bygging av 2-etasjes undervisningsfløy ved Småskolen:
 Gamle gymsalbygget rives og eksisterende fundament benyttes til å bygge en 2-etasjes 

undervisningsfløy. 
 Begge etasjene i den nye undervisningsfløyen knyttes sammen med begge etasjer i hovedfløyen 

(dagens Småskole) ved å etablere 2.etasje over mellombygget.
 Den nye undervisningsfløyen og den øvre etasjen i mellombygget vil inneholde klasserom, 

grupperom, personalarbeidsplasser, rom for musikkundervisning, toalett, garderober og trapp.
 Det nyetablerte arealet dekker behovet for undervisnings- og personalareal for 5.-7.trinn.  

Barneskolen samles under et og samme tak.
 Kulturskolen flytter inn her med hovedbasen; kontorressurs, undervisning i alle kulturtilbud i 

sentrum og etablerer samarbeid med skolen i forhold til organisering av timeplaner og 
kulturtilbud ihht statsbudsjett 2013.   

 Undervisning i faget ”Mat og helse” vil fortsatt foregå ved Mellomtrinnet. Gjelder for ett 
klassetrinn på barneskolen og ett klassetrinn på ungdomskolen. 

 Ny parkeringsplass mot øst håndterer all parkering samt sikker vareleveringe til skolen
 Uteområdet: Som 1 av 3 trinn står Jungelparken ferdig våren 2013. Trinn 2 er planlagt som

multiballfelt/ ball-lekareal. Uteområdet kan utvides mot vest når 1.-7-klasse samles.

Småskolen og Mellomtrinnet driftes som vanlig under byggingen. Mellomtrinnets elever og personal 
flytter først når undervisningsfløyen er ferdig.

Mellomtrinnet tilrettelegges til barnehage:
 Strukturen i planløsningen ved Mellomtrinnet består som i dag. 

Areal pr arbeidstaker:
6,0m2
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 Arealfordelingene inne på klasserommene justeres og tilpasses til 5 barnehageavdelinger, 
etablerer 3 stellerom og bedrer garderobeinnretningene.

 Personalfløyen benyttes som den er og dekker behovet for kontorarbeidsplasser til de 
pedagogiske lederne, spise-/pauserom, møterom og garderober til begge kjønn.

 Bygget har tilrettelagt areal for barn med spesielle behov og det er bra med lagringsplass.
 Skolekjøkkenet med tilhørende undervisningsrom opprettholdes som i dag og har undervisning 

for skolen i faget ”Mat og helse”, samtidig som det er en ressurs for barnehagen når det er 
ledig. 

 Uteområdet til barna gjerdes inn og lekeapparater flyttes fra dagens barnehageområde.
 Område for personalparkering består som i dag og håndterer også varelevering, mens det 

oppretter egen parkeringssone for levering/henting av barn.

Barnehagen har tilhold i eksisterende lokaler inntil Mellomtrinnet er ferdig tilrettelagt til barnehage. 

Ved å ta i bruk Mellomtrinnet som barnehage kan dagens driftsnivå med antall barnehageplasser 
opprettholdes, samtidig som bygget har kapasitet til mer enn +10 % vekst. Tilbud om friluftsavdeling 
kan utvides fordi man får optimalisert alderssammensetningen til barna.

Tabell 1: Endring i dagens driftsnivå ved Eidsvåg barnehage etter gjennomført Alt.3.

*Eidsvåg barnehage ved 
Mellomtrinnet

0-2 år 3-6 år Barn Plasser

Pr. dd 24 49 73 97

Med Alt.3 36 54 90 126

Endring:
Oppnår mål
+10% vekst 

+12 +5 +17 +29

*Antall ansatte er ikke tatt inn i tabellen. Bygget har et fleksibelt areal slik at antall ansatte tilpasses antall barnehagebarn 
og variasjon i sammensetning av alder til barna.

Driftskostnader barnehagen
Kommunens driftskostnad pr. barnehagebarn vil øke noe pga større areal. Virksomheten får økte 
inntekter pga flere barnehagebarn, basert på heltidsplasser. Barnehagen oppnår stordriftsfordel. 

Tabell 2: Driftskostnader pr heltids barnehagebarn i Eidsvåg barnehage nå og etter gjennomført Alt. 3.

Eidsvåg barnehage
Dagens driftsnivå,

73 barn
Alt.3

90 barn
Differanse

Lønns- og 
personalkostnader

108 399kr 103 144kr -5 255kr / -5 %

Bygningsmessige 
driftskostnader

8 962kr 9 310kr 348kr / + 4 %

Fordeling barnehageplasser
Ved å velge alternativ 3 vil vi ha følgende fordeling av barnehageplasser i Eidsvåg barnehagekrets 
inkl. 10 % vekst gitt etter fødselstall. 

Tabell 3: Ny fordeling av antall barnehageplasser i Eidsvåg barnehagekrets inkl. +10% vekst, basert på fødselstall.
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Barnehager 0-2år: 45 3-6år: 72 Antall barn: 117 Antall plasser: 162

Liedgarden bhg 9 18 27 36

Eidsvåg bhg 36 54 90 126

Drift av barneskolene
Småskolen og Mellomtrinnet har en arealmessig elevkapasitet på til sammen ca. 320elever. Pr i dag 
har kommunen ledig arealkapasitet til 147 elever og i 2017/18 stiger dette tallet til 169 elever, jfr tabell 
4 som viser nedgang i elevtallet. 

Tabell 4: Elevtall ved Småskolen og Mellomtrinnet fra 2010/11 til 2017/18:

Skole 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Småskolen 107 85 81 88 90 93 92 87

Mellomtrinnet 95 107 92 84 70 60 62 64

Sum 202 192 173 172 160 153 154 151

Ved å samle barnskolen ved Småskolen inkl ny undervisningsfløy, vil arealet til barneskolene 
reduseres med 850m2 til 2120m2. Det har økonomiske gevinster både i form av reduserte 
administrasjonskostnader og bygningsmessige driftskostnader pr elev. 

Tabell 5:Utvikling i bygningsmessige driftskostnader pr elev pr år, basert på bruttoareal og elevtall: 

Areal: 2980m2 Areal: 2120m2 Mulig	besparelse

2012/13: 173 elever 8 242kr 6 084kr -2 158kr

2016/17: 154 elever 9 259kr 6 834kr -2 425kr

Snitt 8 750,50kr 6 459kr -2 291,50kr

Tabell 5 viser innsparing i bygningsmessige driftskostnader pr elev og dette utgjør en samlet 
kostnadsreduksjon på -350 000kr hvert år innenfor bygningsmessige driftskostnader. 
Administrasjonskostnadene er direkte lønns- og personalkostnader, og administrasjonsressursen vil 
reduseres med -300 00kr pr år. Samlet reduksjon i driftskostnader for skolen er -650 000kr pr år.

Eksisterende barnehagebygg 
Dagens barnehagebygg blir dermed tom og kan selges hvis det ikke er behov for det i annen 
kommunal tjenesteproduksjon. Bygget har en salgsverdi på 4,0mill. kr., jfr. takst utført mai 2012. Et 
salg av bygget vil del- finansiere investeringskostnadene. Ved et salg vil kommunen få et bygg med 
uteområde mindre å drifte og vedlikeholde. Parkeringsarealet til eksisterende barnehagebygg kan i sin 
helhet tas i bruk av ansatte ved NOS og lette parkeringssituasjonen og varelevering ved institusjonen.
Verdien av denne omdisponeringen settes til ca. 700 000kr. 

Kulturskolen og magasin for bibliotek
Gamleskolen på Langsets hovedformål de siste årene har vært tilholdssted for kulturskolen. Når den nå 
inngår sambruk med barneskolen, er det hensiktsmessig for kommunen å selge bygget. I likhet med 
eksisterende barnehagebygg takseres Gamleskolen med tomt og legges ut for salg ”som den er”.
De andre aktivitetene i bygget vil kommunen tilby eller være behjelpelig med å skaffe andre lokaler 
til. Kulturskolen og bibliotekmagasinet er direkte tilknyttet kommunal drift. Mens kulturskolen flytter 
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inn til barneskolen er magasin for biblioteket tiltenkt organisert oppe på kaldloftet i Mellomtrinnet. 
Her er det egnet plass for slik type lagring og areal nok til å lage et oversiktlig system. Speideren, 
porselensklubben og de som har bandøving her vil enten få tilbud om sambruk innenfor andre 
kommunale bygg eller hos andre frivillige foreninger.
Ved å selge Gamleskolen vil kommunen redusere sine bygningsmessige driftskostnader med 
-60 000kr i året, samtidig som vedlikeholdsbehovet på 1,5mill kr slettes. 

Tabell 6 viser investeringskostnaden alternativ 3 innebærer. Mulig fortjeneste ved salg av barnehagen 
er tatt inn, men ikke fortjeneste ved salg av Gamleskolen da denne ikke er taksert pr i dag. 
Kapitalkostnadene for investeringen er pr barnehagebarn, første år og er regnet ut ifra høyeste 
investeringskostnad.  

Tabell 6: Investeringskostnad for kommunene og kapitalkostnad 1.år pr barnehagebarn.

Investeringskostnad inkl. mva: 10,5 – 14,5 mill kroner

Kapitalkostnad for hele investeringen 1.år pr 
barnehagebarn:

7 325kr

Kostnaden omfatter: Riving av gymsal og nybygg undervisningsfløy ca. 10,0mill kr. – Holthe kalkulasjonsnøkkel, normal 
standard. Tilbygg over mellombygget ca.2,0mill kr. Tilretteleggelse av Mellomtrinnet ca. 2,0-2,5mill kr. Omarbeiding 
uteområde er inkl. Påkrevet generell overflateoppussing og oppgardering av el-anlegget er ikke inkl, berammet 
vedlikeholdsplan. Salgsverdi eksisterende barnehagebygg 4,0mill. kr. Kostnadene er estimert og derfor ikke helt sikre.

Alternativ 4: Renovering/ombygging av Eidsvåg barnehage og bruk av privat aktør

Formålet er å dekke avvik i barnehagen og gi tilbud til om barnehageplass til alle barn i 
kommunen, forutsatt at det er mulig å kjøpe barnehagetjeneste av privat aktør. Skole blir ikke 
vurdert i dette alternativet, men kulturskolen kan uavhengig av valget for barnehage flytte til 
småskolen og starte sambruk der, og Gamleskolen kan selges. 
Ingen vesentlig endring i kommunens bygningsmasse.

Renovering av Eidsvåg barnehage:

 Dagens barnehagebygg bygges om for å lukke avvikene til Arbeidstilsynet og Kystlab.
 En avdeling ominnredes til personalareal med garderober til begge kjønn, arbeidsplasser til 

pedagogiske ledere, spiserom og møterom. 
 Den påbygde delen ved avd. Løvetanna som består av oppholdsrom og stellerom, tilbakeføres 

til kun å benyttes til barn med spesielle behov.
 Trolig må ventilasjonsanlegget byttes ut, jfr. pålegg om ventilering av rom som ikke har 

mekanisk ventilasjon og luftkvalitetsmålingene fra Hjelp24. 
 Bygget pusses opp og oppgraderes både innvendig og utvendig, eksempelvis slitte overflater, 

ytterdører, vinduer, noe trekk og kalderas i overgang vegg/gulv.
 Avløpsanlegget ved bygget har vist tegn til svakheter. Må utredes.
 Brannsikkerhet kartlegges på nytt.
 Tiltak for sikring av god universell utforming utføres.

Før ombygging og renovering starter må drift av barnehagen flytte ut av lokalene og over til eksterne 
lokaler. Dette for å sikre rask og kostnadseffektiv ombygging, samt å ivareta HMS. Både i den 
bygningsmassen som kommunen eier og ut på det private leiemarkedet er det vanskelig å finne 
bygninger som enkel kan tilrettelegges som midlertidig barnehage. Barnehagedrift krever betydelig 
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sikring av inne- og uteområdet, samt et større areal til stellerom og garderober. For å løse dette må vi i 
perioden leie en modulbarnehage som etableres på en disponibel tomt. 

Som følge av ombyggingen og lukking av avvikene vil antall barnehageplasser reduseres kraftig mot 
dagens driftsnivå i den kommunale barnehagen i Eidsvåg barnehagekrets. For å erstatte 
barnehageplassene inngås avtale med privat aktør av barnehagetjenester. 
Reduksjonen i dagens driftsnivå medfører at 3 av 4 barn med spesielle behov overflyttes til privat 
aktør.  
Et større antall ansatte vil bli overtallig i den kommunale barnehagedriften. For å tilby disse annet 
arbeid i kommunen må arbeidsgiver ha en gjennomgang av den øvrige organisasjonen for å forsøke å 
omplassere disse til annet arbeid jfr. bestemmelsene i tariffavtale og arbeidsmiljøloven. Dersom 
arbeidsgiver ikke har annet arbeid å tilby vil det bety en reduksjon av antall ansatte. Det er ingen 
automatikk i at disse blir ansatt hos privat aktør. Virksomhetsoverdragelse må vurderes.

Tabell 7: Endring i dagens driftsnivå ved Eidsvåg barnehage etter gjennomført Alt. 4.

Eidsvåg 
barnehage

0-2 år 3-6 år Barn Plasser Avd. Ansatte Årsverk

Pr. dd 24 49 73 97 5,4 27 21,77

Med Alt. 4 18 18 36 54 3 16* 12,95

Endring -6 -31 -37 -43 -2,4 -11* -8,82

*Stillingsprosentene til de ansatte varierer mye. Dette er et gjennomsnitt ut ifra antall årsverk. Det vil i realiteten være behov for færre enn 16 i den nye 
barnehageorganiseringen, og det vil være flere enn 11 personer som kommunen må ta ansvar for å finne andre løsninger til.    

Driftskostnader kommunal barnehage
Kommunens driftskostnad pr. barnehagebarn vil øke, basert på heltidsplasser. Virksomheten får 
reduserte inntekter pga færre barnehagebarn, mens arealet som driftes er det samme. 

Tabell 8: Driftskostnader pr heltids barnehagebarn i Eidsvåg barnehage nå og etter gjennomført Alt. 4.

Eidsvåg barnehage
Dagens driftsnivå,

73barn
Alt.4

36 barn
Differanse

Lønns- og 
personalkostnader

108 399kr 133 391kr 24 992kr / +23 %

Bygningsmessige 
driftskostnader

8 962kr 17 618kr 8 656kr / +97 %

Bruk av privat aktør
Ved dette alternativet må kommunen gå til innkjøp av offentlige tjenester fra ikke-kommunal 
barnehageleverandør, altså privat aktør. 
Se avsnitt D. Oppstart av privat barnehage / kjøp av offentlig tjeneste

Driftskostnader ikke-kommunal barnehage
Tilskuddet til ikke-kommunal barnehage drift beregnes ut i fra kostnad til kommunal barnehagedrift. 
Tabell 8 gjenspeiler dette. Når de kommunale driftskostnadene øker, vil også tilskuddet til ikke-
kommunal barnehagedrift øke. Ikke-kommunal barnehage har krav på 100 % av kostnadene til 
kommunal barnehagedrift + 4 % administrasjonstillegg, basert på heltidsplasser. 
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Ved å velge alternativ 4 vil vi ha følgende fordeling av barnehageplasser i Eidsvåg barnehagekrets 
inkl. 10 % vekst gitt etter fødselstall. 

Tabell 9: Ny fordeling av antall barnehageplasser i Eidsvåg barnehagekrets inkl. +10% vekst, basert på fødselstall.

Barnehager 0-2år: 45 3-6år: 72 Antall barn: 117 Antall plasser: 162

Liedgarden bhg 9 18 27 36

Eidsvåg bhg 18 18 36 54

Privat aktør 18 36 54 72

Med dette forslaget vil ca. 70 % av barnehagedekningen i Eidsvåg barnehagekrets være privatisert og 
kommunens barnehagedrift vil bestå av 3 mindre enheter i hhv Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal.

Kulturskolen
Kulturskolen kan uavhengig av valgt løsning for barnehagen flytte inn i småskolen og inngå sambruk 
med dem. Bibliotekmagasinet kan også flyttes til kaldloftet i Mellomtrinnet.  
Det er hensiktsmessig for kommunen å selge Gamleskolen når aktivitetene har flyttet ut. Den takseres 
med tomt og legges ut for salg ”som den er”. For de andre aktivitetene i bygget vil kommunen tilby 
eller være behjelpelig med å skaffe, andre lokaler.
Ved å selge Gamleskolen vil kommunen redusere sine bygningsmessige driftskostnader med 
-60 000kr i året, samtidig som vedlikeholdsbehovet på 1,5mill kr slettes. 

Tabell 10 viser investeringskostnaden alternativ 4 innebærer. Mulig fortjeneste ved salg av barnehagen 
er tatt inn, men ikke fortjeneste ved salg av Gamleskolen. Kapitalkostnadene for investeringen er pr 
barnehagebarn, første år og er regnet ut ifra høyeste investeringskostnad.  

Tabell 10: Investeringskostnad for kommunene og kapitalkostnad 1.år pr barnehagebarn.

Investeringskostnad inkl mva: 6,0-6,5 mill kroner

Kapitalkostnad 1.år pr barnehageplass: 18 702kr

Kostnaden omfatter renovering/ombygging av barnehagebygget og leie av modulbarnehage i renovering-
/ombyggingsperioden. Samt investering- og kapitalkostnad for riving av gymsalen. Kostnadene er estimert og derfor ikke 
helt sikre.

Alternativ 5 a og b: Renovering/ombygging av Eidsvåg barnehage og nybygg barnehagefløy ved 
Småskolen, med og uten bruk av privat aktør

Formålet er å dekke avvik i barnehagen og gi tilbud om barnehageplass til alle barn i 
kommunen, i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Ingen vesentlig endring i 
kommunens bygningsmasse, kun endring i bruken av bygningene. Kulturskolen kan uavhengig 
av valget for barnehage flytte til Småskolen og starte sambruk der og Gamleskolen kan selges. 

Alternativ 5 deles:
a)Renovering av barnehagen, riving gymsalen og nybygg barnehagefløy uten tilbygg, med privat aktør 
b)Renovering av barnehagen, riving av gymsalen og nybygg barnehagefløy med tilbygg, (uten privat 
aktør). 
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Både for a) og b) er fremgangsmåten den samme; utføres i 2 trinn og innbefatter tiltak på 2 bygg; 
barnehagen og ved gamle gymsalfløyen ved Småskolen. Først rives gymsalen og det bygges en 1-
etasjes fløy som tas i bruk som barnehagebygg. Deretter renoveres og bygges Eidsvåg barnehage om.

5a)Renovering av barnehagen, riving av gymsalen og nybygg 
barnehagefløy uten tilbygg, 

med privat aktør

5b) Renovering av barnehagen, riving av gymsalen og nybygg 
barnehagefløy med tilbygg, 

(uten privat aktør)
Riving gymsal og nybygg barnehagefløy:

 Gamle gymsalbygget rives og eksisterende fundament 
benyttes til å bygge en 1-etasjes barnehagefløy med 
plass til inntil 1 større avdeling.

 Denne barnehagefløyen sammen med dagens 
hovedbygg danner nye Eidsvåg barnehage. 

 Fløyen deles avdelingsvis, mens kjøkken og 
personalareal som garderobe og toalett, samt lager 
gjøres felles. 

 Barnehagens drift deles på 2 bygg. Kontor og 
pauserom for personalet benyttes i hovedbygget.

 Byggene vil få samme uteområde. Gjerdet til 
barnehagen knyttes mot gymsalbygget slik at barn og 
ansatte fritt kan bevege seg til uteområdet og mellom 
byggene.

 Pga høydeforskjellen mellom nivået barnehage ligger 
på og nivået til gymsalen, må det gjøres en del arbeid 
på uteområdet for å jevne ut dette, jfr. bl.a. forskrift om 
universell utforming.

 Høydeforskjellen er stor mens avstanden i luftlinje er 
forholdsvis liten og dette blir en utfordring mht 
stigning. 

 Adkomst til det nye barnehagebygget ved både 
levering/henting av barn, varelevering og ferdsel 
mellom byggene ved alle årstider skal gjøres så enkel, 
rask og sikker som mulig. 

Riving gymsal og nybygg barnehagefløy:
 Gamle gymsalbygget rives ned til fundament og 

grunnflaten utvides med ca 200m2 mot sør. Det bygges 
en 1-etasjes barnehagefløy med plass til 2 større avdelinger.

 Denne barnehagefløyen sammen med dagens hovedbygg 
danner nye Eidsvåg barnehage. 

 Fløyen deles avdelingsvis, mens kjøkken og personalareal 
som garderobe og toalett, samt lager gjøres felles. 

 Barnehagens drift deles på 2 bygg. 
 Byggene vil få samme uteområde. Gjerdet til barnehagen 

knyttes mot gymsalbygget slik at barn og ansatte fritt kan 
bevege seg til uteområdet og mellom byggene.

 Pga høydeforskjellen mellom nivået barnehage ligger på og 
nivået til gymsalen, må det gjøres en del arbeid på 
uteområdet for å jevne ut dette, jfr. bl.a. forskrift om 
universell utforming.

 Høydeforskjellen er stor mens avstanden i luftlinje er 
forholdsvis liten og dette blir en utfordring mht stigning. 

 Adkomst til det nye barnehagebygget ved både 
levering/henting av barn, varelevering og ferdsel mellom 
byggene ved alle årstider skal gjøres så enkel, rask og sikker 
som mulig. 

Renovering av Eidsvåg barnehage:
Renoveringen av barnehagebygget og organiseringen rundt 
dette med flytting av barnehagedriften til leide lokaler, utføres 
som beskrevet under samme deloverskrift i Alternativ 4: 
Renovering/ombygging av Eidsvåg barnehage og bruk av 
ekstern aktør.

Renovering av Eidsvåg barnehage:
For dette alternativet lar det seg gjøre å unngå leie av eksterne 
lokaler, gitt at dagens antall barnehagebarn ikke øker vesentlig innen 
renoveringen starter. Det betinger derimot fortsatt og utvidet bruk av 
skolens lokaler i renoveringsperioden.

Antall barnehageplasser:
Som følge av å ta gymsalen inn i barnehagedriften vil antall 
barnehageplasser i den kommunale barnehagen reduseres med 
noen få. Med dette alternativet blir trolig ingen ansatte 
overflødig pga at med drift i flere bygg vil man ha behov for 
personell som overlapper hverandre ihht morgentilbud, 
ettermiddagstilbud o.l.

Tabell 11: Endring i dagens driftsnivå ved Eidsvåg barnehage 
etter gjennomført Alt.5a).

Eidsvåg 
barnehage

0-2 
år

3-6 
år

Barn Plasser Avd. Ansatte Årsverk

Pr dd 24 49 73 97 5,4 27 21,77

Med 
Alt. 5a)

24 42 66 90 5

Endring 0 -7 -7 -7

  
Som tabellen viser vil det være minimum 7 barnehageplasser 
for lite for barn 3-6år. Kommunen knytter seg til privat aktør.

Antall barnehageplasser:
Ved utvidelse av gymsalen vil man ha plass til alle barna som i dag er 
i Eidsvåg barnehage, samtidig som man vil få noen flere 
barnehageplasser.   

Tabell 12: Endring i dagens driftsnivå ved Eidsvåg barnehage etter 
gjennomført Alt. 5b).

Eidsvåg 
barnehage

0-2 
år

3-6 
år

Barn Plasser Avd. Ansatte Årsverk

Pr dd 24 49 73 97 5,4 27 21,77

Med
Alt. 5b)

27 54 81 108

Endring +3 +5 +8 +11

Som tabellen viser vil det være 3 ledige småbarnplasser og 5 ledig 
storbarnsplasser. Det dekker inn målet om +10% vekst i antall 
barnehagebarn 3-6år, men ikke for barn 0-2år. Her mangler 9 
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småbarnsplasser.  

Kommunens driftskostnad pr. barnehagebarn vil øke noe pga 
mer areal og litt færre barn. 

Tabell 13: Driftskostnader pr heltids barnehagebarn i Eidsvåg 
barnehage nå og etter gjennomført Alt.5a).

Eidsvåg barnehage
Dagens drift

73 barn
Alt.5a)
66 barn

Differanse

Lønns- og 
personalkostnader 108 399kr 109 974kr 1 575kr / +1%

Bygningsmessige 
driftskostnader 8 962kr 12 101kr 3 139kr / +35%

Kommunens driftskostnad pr. barnehagebarn vil øke noe pga mer 
areal. 

Tabell 14:Driftskostnader pr heltids barnehagebarn i Eidsvåg 
barnehage nå og etter gjennomført Alt.5b).

Eidsvåg barnehage Dagens drift
73 barn

Alt.5b)
81 barn

Differanse

Lønns- og 
personalkostnader 108 399kr 118 544kr 10 145kr / +9%

Bygningsmessige
driftskostnader 8 962kr 10 940kr 1 978kr / +22%

Bruk av privat aktør:
Ved dette alternativet må kommunen gå til innkjøp av offentlige 
tjenester fra ikke-kommunal barnehageleverandør, altså privat 
aktør. 
Se avsnitt D. Oppstart av privat barnehage / kjøp av offentlig 
tjeneste

Driftskostnader ikke-kommunal barnehage
Tilskuddet til ikke-kommunal barnehage drift beregnes ut i fra 
kostnad til kommunal barnehagedrift. Tabell 15 gjenspeiler
dette. Når de kommunale driftskostnadene øker, vil også 
tilskuddet til ikke-kommunal barnehagedrift øke. Ikke-
kommunal barnehage har krav på 100 % av kostnadene til 
kommunal barnehagedrift + 4 % administrasjonstillegg, basert 
på heltidsplasser. 

Bruk av privat aktør:
Det er kommunens ansvar og påse at vi har full barnehagedekning.
I tillegg til dette alternativet vil det i det minste på sikt være behov 
for kommunen å gå til innkjøp av offentlige tjenester fra ikke-
kommunal barnehageleverandør, altså privat aktør. 
Se avsnitt D. Oppstart av privat barnehage / kjøp av offentlig tjeneste

Driftskostnader ikke-kommunal barnehage
Tilskuddet til ikke-kommunal barnehage drift beregnes ut i fra 
kostnad til kommunal barnehagedrift. Tabell 16 gjenspeiler dette. Når 
de kommunale driftskostnadene øker, vil også tilskuddet til ikke-
kommunal barnehagedrift øke. Ikke-kommunal barnehage har krav 
på 100 % av kostnadene til kommunal barnehagedrift + 4 % 
administrasjonstillegg, basert på heltidsplasser. 

Ved å velge alternativ 5a) vil vi ha følgende fordeling av 
barnehageplasser i Eidsvåg barnehagekrets inkl. 10% vekst gitt 
etter fødselstall. 

Tabell 15: Ny fordeling av antall barnehageplasser i Eidsvåg 
barnehagekrets inkl. +10% vekst, basert på fødselstall.

Barnehager 0-2år:45 3-6år:72
Barn:
117

Plasser:
162

Liedgard bhg 9 18 27 36

Eidsvåg bhg 24 42 66 90

Privat aktør 12 12 24 36

Ved å velge alternativ 5b) vil vi ha følgende fordeling av 
barnehageplasser i Eidsvåg barnehagekrets inkl. 10% vekst gitt etter 
fødselstall. 

Tabell 16: Ny fordeling av antall barnehageplasser i Eidsvåg 
barnehagekrets inkl. +10% vekst, basert på fødselstall.

Barnehager 0-2år:45 3-6år:72
Barn:
117

Plasser:
162

Liedgard bhg 9 18 27 36

Eidsvåg bhg 27 54 81 108

Privat aktør 9 0 9 18

Kulturskolen
Kulturskolen kan uavhengig av valgt løsning for barnehagen flytte inn i Småskolen og inngå sambruk med dem. Bibliotekmagasinet kan 

også flyttes til kaldloftet i Mellomtrinnet. Det er hensiktsmessig for kommunen å selge Gamleskolen når aktivitetene har flyttet ut.
Den takseres med tomt og legges ut for salg ”som den er”.

For de andre aktivitetene i bygget vil kommunen tilby eller være behjelpelig med å skaffe andre lokaler til.
Ved å selge Gamleskolen vil kommunen redusere sine bygningsmessige driftskostnader med

-60 000kr i året, samtidig som vedlikeholdsbehovet på 1,5mill kr slettes.

Tabell 17: Investeringskostnad for kommunene og kapitalkostnad 
1.år pr barnehagebarn.

Investeringskostnad inkl. 
mva:

10,2-10,7mill kroner

Kapitalkostnad 1.år pr 
barnhagebarn:

14 830kr

Kostnaden omfatter: Riving gymsal og nybygg barnehagefløy ca. 5,0mill kr. –
Holthe kalkulasjonsnøkkel. Renovering/ombygging av barnehagebygget og leie av 
modulbarnehage i renovering-/ombyggingsperioden ca.4,5-5,0mill kr.  

Tabell 18: Investeringskostnad for kommunene og kapitalkostnad 
1.år pr barnehagebarn.

Investeringskostnad inkl. mva: 12,3-12,8 mill kroner

Kapitalkostnad 1.år pr 
barnehagebarn:

13 769kr

Kostnaden omfatter: Riving gymsalen og nybygg barnehagefløy ca. 9,0mill kr. –
Holthe kalkulasjonsnøkkel. Renovering/ombygging av barnehagebygget ca.2,6-
3,1mill kr.  Omarbeiding uteområde ca. 0,7mill. kr. Kostnadene er estimert og derfor 
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Omarbeiding uteområde ca. 0,7mill. kr. Kostnadene er estimert og derfor ikke helt 
sikre.

ikke helt sikre.

OPPSUMMERING

Alle alternativene lukker avvikene ved driften.

Tabell 19: Oppsummering alternativ 3, 4 og 5a,b. 

Alt. 3: 
Samle barneskolen ved å 

rive gymsalen og bygge ny 
undervisningsfløy, integrere 
kulturskolen og tilrettelegge 
Mellomtrinnet til barnehage

Alt. 4: 
Renovering/ombygging av 

Eidsvåg barnehage og 
bruk av privat aktør

Alt.5 a og b: 
Renovering/ombygging av Eidsvåg barnehage og 

nybygg barnehagefløy ved Småskolen, 
Med og uten bruk av privat aktør

5a) og 5b)

Innhold:  Riving av gymsalen 
og bygge ny 2-
etasjes 
undervisningsfløy.

 Samle barneskolen 
og sambruk med 
kulturskolen.

 Mellomtrinnet 
tilrettelegges til 
barnehage.

 Eksisterende 
barnehagebygg kan 
selges/omdispone.

 Renovering av 
Eidsvåg 
barnehage.

 Leie av 
modulbarnehage

 Bruk av privat 
aktør

 Høyt antall 
ansatte som vil bli 
overflødig

 Sambruk 
Småskolen og 
kulturskole

 Riving gymsal og 
nybygg 
barnehagefløy.

 Renovering av 
Eidsvåg 
barnehage.

 Leie av 
modulbarnehage

 Bruk av privat 
aktør.

 Sambruk 
Småskolen og 
kulturskole

 Riving gymsal 
og nybygg og 
utvidelse
barnehagefløy.

 Renovering av 
Eidsvåg 
barnehage.

 Mulig behov 
for bruk av 
privat aktør.

 Sambruk 
Småskolen og 
kulturskole

Avvik:
Lukket

Lukket
Lukket Lukket

Mulighet for
+10% vekst: Ja

Ja
Ja Ja

Endring 
kommunale 
barnehagebarn:

73+17=90 73-37=36 73-7=66 73+8=81

Økning i offentlig 
tilskudd til ikke-
kommunal 
barnehage:

0
100% + 4% + 
kapitalkostnad

100% + 4% + 
kapitalkostnad

Uavklart, kommer an på 
utvikling fødselstall

Lønns- og 
personalkostnader 
pr barnehagebarn:

-5 255kr / -5% 24 992kr / +23% 1 575kr / +1% 10 145kr / +9%

Bygningsmessige 
driftskostnader pr
barnehagebarn:

348kr / +4% 8 656kr / +97% 3 139kr / +35% 1 970kr / +22%

Skole - Endring
driftskostnader pr 
år:

-650 000kr 0 0 0

Kulturskole –
Endring

-60 000kr -60 000kr -60 000kr -60 000kr
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driftskostnader
pr år:

Investerings-
kostnad inkl mva: 10,5-14,5 mill kr. 6,0-6,5 mill kr. 10,2-10,7 mill kr. 12,3-12,8 mill kr.

Kapitalkostnad
1.år pr 
barnehagebarn:

7 325kr 18 702kr 14 830kr 13 769kr

Arbeidsgruppens tilrådning

Denne saka startet med at kommunen fikk et avvik på bygningsmessige forhold i Eidsvåg barnehage. 
Arbeidsgruppas oppgave var både å lukke avvikene og samtidig finne løsninger som dekker 
innbyggernes behov for barnehageplasser i Eidsvåg krets. 
Allerede tidlig i prosessen dukka ideen opp om å se helhetlig på kommunens drift i sentrum. Hva med 
å samle hele barnetrinnet i dagens småskolebygg? Det forutsetter utvidelse av bygget, men samtidig 
frigjør vi mellomtrinnsbygget til barnehage, og kulturskolen kan flytte inn i sammen med 
mellomtrinnet i det som blir felles barneskole. Dermed frigjøres dagens barnehagebygg og 
Gamleskolen på Langset – enten for salg - eller for annen kommunal tjenesteproduksjon. Ved salg av 
disse bygningene vil det bidra til delfinansiering av nødvendige investeringer, og det sparer samtidig 
kommunen for framtidige drift- og vedlikeholdsutgifter. Denne løsningen kan gjennomføres trinnvis, 
uten leie av lokaler i byggeperioden. Først bygges småskolen ut til å gi plass til hele barnetrinnet mens 
drifta både i barnehagen og skolen går som før. Når småskolen er ferdig utbygd, flytter mellomtrinnet 
inn før mellomtrinnsbygget på Holtan vedlikeholdes og tilpasses til barnehagedrift med kapasitet til å 
ta imot alle de barna i Eidsvåg krets som ikke har plass i Liedgarden barnehage.
Denne løsninga gir den rimeligste og faglig sett beste drifta av både barnehagen og skolen. Vi får 
passe store pedagogiske fagmiljøer både i skole og barnehage, og vi kan utnytte fagkompetansen blant 
lærerne til beste for barna på hele barnetrinnet. Vi sparer både renholds-, fyrings- og 
administrasjonskostnader på skolen, ca. 650 000 kr årlig, og det gir den beste og rimeligste 
barnehagedrifta i sentrum. Vi får i tillegg tidsmessige lokaler for kulturskolen gjennom sambruk med 
barneskolen. Vi får dessuten samla sett mindre areal å vedlikeholde og drifte, tilkomsten til alle bygga 
blir gode, slik at snøbrøyting, sandstrøing og varelevering kan skje enkelt og rasjonelt. 

Med bakgrunn i de vurderinger som er gjort vil en samlet arbeidsgruppe råde rådmannen til å velge 
Alternativ 3: Samle barneskolen ved å rive gymsalen og bygg ny undervisningsfløy, integrere 

kulturskolen og tilrettelegge Mellomtrinnet til barnehage

Nesset kommune:
 Vil ha full barnehagedekning ihht nasjonal standard samt muligheter for 10 % økning i forhold 

til fødselstall.
 Vil få styrket sine faglige tilbud i barneskole, barnehage og kulturskole. 
 Vil få en mer rasjonell og fleksibel drift av barneskole, barnehage og kulturskole
 Vil ha færre bygg med tekniske installasjoner og uteområder å drifte og vedlikeholde.
 Vil bli godt rustet i forhold til fremtidige og langsiktige endringer i f.eks. lovverk, 

innbyggertall og økonomi.
 Vil få bedret totaløkonomi i driftsbudsjettet.
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Rådmannens vurdering

Saken belyser utfordringen i det å lukke tilsynsmyndighetenes konkrete pålegg i Eidsvåg barnehage 
samtidig som kommunen opprettholder plikten til å ha tilbud om barnehageplass til alle. 
Arbeidsgruppen har i løpet av de 10 siste månedene vært gjennom mange mulige løsninger og et 
omfattende tallmaterial. Etter hvert som en har arbeidet med saken har den utløst behov for å belyse 
flere tjenesteområder og se saken i lys av kommunens totale drift. Løsningen om å omdisponere 
Mellomtrinnet til barnehage og samle barneskolen ved Småskolen med ny undervisningsfløy, var med 
tidlig i prosessen og har modnet og blitt sterkere gjennom dette arbeidet. Den har vist seg å holde helt 
til mål både tallmessig og organisatorisk. Skoleledelsen ønsker å samle driften av barneskolen for å
styrke samholdet i fagmiljøet og kvaliteten i undervisningstilbudet. Barnehagen ønsker å drive sin 
solide organisasjon videre, samlet under et tak med fleksibelt areal som forenkler tilpasningen til 
variasjoner i barnetall, behov og alderssammensetninger. 
Vi er hele tiden avhengig av å kunne optimalisere og tenke helhetlig når det gjelder den kommunale 
driften. Kommunen er avhengig av at både skole og barnehage utnytter sine ressurser godt for å holde 
kostnadene nede samtidig som kvaliteten ivaretas. Fokuset bør være at samtidig som det skal være rom 
for vekst i barnetallene, skal vi tilpasse arealene våre slik at vi bare bruker nødvendige ressurser til
oppvarming, renhold o.l. 

Effektiv bruk av kommunens arealer:
Kommunen har i dag et stort antall bygninger som skal ivaretas. Statistikk viser at Nesset eier og 
vedlikeholder langt flere m2 enn andre sammenlignbare kommuner. Dette er driftsutgifter som 
nødvendigvis ikke har betydning for kvaliteten på de tjenester vi utøver. Rådmannen har satt i gang en 
kartlegging av alle kommunale bygg som innebærer en vurdering av standard på byggene, 
driftsutgifter og vedlikeholdsbehov. Hensikten er å få en oversikt over utgifter sett i forhold til behov 
for bygningsmasse for så å gjøre en vurdering om en skal avhende noen av bygningene for å redusere 
utgiftene. I denne saken har man hatt fokus på effektiv bruk av kommunens arealer sett i forhold til 
behovet for nødvendig areal både i barnehage og skole. 

Barnehagedekning:
Uavhengig av hvilke alternativ som velges, vil det være kommunens ansvar og påse at en har full 
barnehagedekning i hht nasjonale standarder.  

I dag ser en at noen foreldre benytter seg av plass i barnehager i nabokommuner pga at dette er mest 
praktisk i forhold til hverdagen. Lovverket tilsier at Nesset kommunen må betale for disse 
barnehageplassene hvis de er i private barnehager. Det er ikke de samme føringer tillagt betaling for 
plasser for kommunale barnehageplasser, men en ser at de enkelte kommuner nå ber om full refusjon 
fra hjemkommunen. Slik det praktiseres i dag har Nesset ingen oversikt over hvem som søker plass i 
andre kommuner og dette gir en lite forutsigbar situasjon i forhold til utgifter. Rådmannen samarbeider 
nå med Sunndal kommune om avtaleutkast i forhold til kjøp av plasser i annen kommune. Her legger 
en til grunn at foreldrene må avklare med hjemkommune om kommune vil betale for plass før søknad 
sendes til annen kommune. Når kar kommunen egne plasser til disposisjon vil dette være en rimeligere 
løsning for kommunen. 
Men skal Nesset kommune være en pendlerkommune vil det også være spørsmål om å legge 
forholdene til rette for en praktisk hverdag for foreldre. Utfordringen kan være at foreldre ønsker barna 
inn i kommunal barnehage når barnet nærmer seg skolealder eller at nabokommuner ikke lengre har 
ledig kapasitet. Da må hjemkommunen stille med tilbud til disse barna. Rådmannen mener at det er 
svært viktig at kommunen tar høyde for full barnehagedekning samt kan tilrettelegge for fleksibel 
barnehagedrift ved at en har areal nok til å øke barnehageantallet ved når det er behov for det.
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Et annet spørsmål er om kommunen skal tilby sine innbyggere ledige barnehageplasser i gjennom året 
for de barna som fyller 1 år etter 31.august. Fødselspermisjoner løper fra fødselsdagen til barnet 
uavhengig av lovfestet rett til barnehageplass. Det betyr at barn som ikke er fylt 1 år innen 31. august 
tidligst vil være sikret plass først året etter. De fleste foreldre som skal tilbake til jobb etter permisjon, 
har behov for barnehageplass mellom 8-13måneder etter at barnet er født. Det er både i foreldres og 
arbeidsgivers interesse at foreldre kan få trygg plassering for barnet og komme tilbake til arbeid så 
snart den enkelte ønsker dette. Staten tilbyr i dag kontantstøtte til barn mellom 1 – 2 år. Det viser seg 
at kontantstøtten i mindre grad enn tidligere blir benyttet da de fleste familier har behov for større 
økonomisk trygghet sikret gjennom at begge foreldre er i arbeid. Nesset kommune er den største 
arbeidsplassen i kommunen og det er i kommunens interesse at vi tilrettelegger for at arbeidstakere 
som ønsker kan komme tilbake til arbeid når de ønsker dette. 

Med utgangspunkt i at kommunen ønsker økt tilflytning, muligheter til barnehageplasser igjennom året 
og barnehageplass til alle i hht nasjonale standarder, mener rådmannen at kommunen bør ha en 
barnehagedekning som ligger over den nasjonale standarden.

Kulturskolen:
Kulturskolen i Nesset drives i samarbeid med Gjemnes kommune. Målsetningen er at 
kulturskoletilbudet skal være nærest mulig der elevene er samtidig som en skal ha et rasjonelt og godt 
tilbud. Kulturskolen har i dag undervisning i den gamle skolen, en bygning som begrenser 
virksomheten og som har behov for større vedlikehold. I statsbudsjettet for 2013 er det sagt at 
kommunene skal tilby 1 times kulturskoletilbud til elevene i grunnskolen. Det vil derfor være 
hensiktsmessig at dette tilbudet kan gis i tilknytning til skolens lokaler. Dette tilbudet kan innarbeides i 
småskolen uavhengig av valg av alternativ. Småskolen har mange ressurser som kan nyttes i sambruk 
og når ordinær skoleundervisning er ferdig for dagen står nærmest hele bygningen til disposisjon. 
Kulturskolen i Nesset vil dermed kunne få bedre lokaler og flere ressurser og fremstå som et mer 
profilerbart tilbud.   Rådmannen vurderer at kulturskolen og småskolen kan inngå avtale om sambruk 
av skolebygningen og at kulturskolens base flyttes hit i sin helhet.  

Vurdering av Alt. 3: Samle barneskolen ved å rive gymsalen og bygg ny undervisningsfløy, integrere 
kulturskolen og tilrettelegge Mellomtrinnet til barnehage

Rådmannen ser det som positivt at både enhetsleder for skolen og for barnehagen er samstemt i at 
alternativet er svært hensiktsmessig i forhold til rasjonell drift og faglig bedre utnyttelse av personellet. 
Det er viktig at vi i dette alternativet kan drive både skole og barnehage kontinuerlig uten at det 
påvirkes av byggeprosessen. Når gymsalbygget er ombygd, flytter mellomtrinns elever til nye lokaler 
før tilpasninger gjøres på mellomtrinnets bygg slik at barnehage så kan flytte all drift over dit. 
Kulturskolen kan flyttes samtidig med elevene fra Mellomtrinnet.

Rådmannen ser følgende gevinst for barnehagen:
 Løsningen vil styrke barnehagetilbudet i Eidsvåg barnehagekrets og kommunen for øvrig. 

Skolebygget for mellomtrinnet har god kapasitet og kan håndtere mer enn +10 % vekst i antall 
barnehageplasser. Pga. fleksibelt areal kan man utnytte personalressursene optimalt i forhold til 
antall barn og sammensetning av barnegrupper. Det vil si at en kan tilrettelegge drift etter 
behov og regulere antall barn i de forskjellige avdelingene ved endring i alderssammensetning 
og etterspørsel. Optimal utnytting av personale i forhold til antall barn vil gi en mer effektiv 
bruk av personalet og føre til lavere utgifter pr barn.

 Gir lavest økning i bygningsmessige driftskostnader og vil gi reduserte lønnsutgifter pr. barn
 Uteområdet er flatt og tilgjengelig for barn i alle aldere og barn med nedsatt funksjonsevne. Det 

vil være muligheter for å tilrettelegge for flere avdelinger med friluftstilbud.
 Enkel tilkomst og gode parkeringsmuligheter for levering/ henting av barn samt vareleveranser.
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 Barnehagen kan drives som nå inntil mellomtrinnet er tilrettelagt som barnehage.

Barneskolen – småbarn- og mellomtrinnet
Ved å samle barneskolen vil man fortsatt ha like stor kapasitet ang. elevplasser som i dag, ca. 320
plass. Antall klasserom opprettholdes. Kapasitet for antall klasserom er beregnet ut fra at det kan 
være behov for språkdeling i alle klassetrinn. Det er i dag ikke språkdeling på noen av 
klassetrinnene på Småskolen, men i 2 av klassene på mellomtrinnet.

Rådmannen ser følgende gevinst fra skolens side:
 Utnytte kompetansen i personalet bedre. Et større og bredere sammensatt personalgruppe 

samlet i et bygg vil føre til tettere faglig samarbeid i mellom trinnene i barneskolen. Dette vil 
også kunne gi større kontinuitet ang. oppfølging av elevene i hele barneskoletiden.

 Reduserte utgifter til administrasjon og reduserte utgifter til drift av skolebygg. 
 Prognosen tilsier at elevtallet går ned noe som vil medføre til at personalet på sikt vil bli 

redusert. Et større felles fagmiljø vil gi større fleksibilitet enn to små mer sårbare miljø bl.a. 
ved sykdom/fravær og vil redusere behov for vikar- innleie.

 Skolen kan drives som nå inntil gymbygget er ombygd og tilrettelagt for undervisning. 

Dagens barnehagebygg vil med dette alternativet fristilles og kommunen bør vurdere om dette fortsatt 
skal inngå i kommunens bygningsmasse. Bygget kan selges og gi kommunen en direkte økonomisk 
gevinst samtidig som man har et bygg mindre å drifte og vedlikeholde. Takst mai 2012 er anslått til ca. 
kr. 4 mill. 
Det har vært diskutert om dagens barnehagebygg kan omdisponeres til annen kommunal virksomhet 
uten at det er tatt beslutning om dette. Bygget må i tilfelle renoveres og tilrettelegges for annen drift. 
Rådmannen anser dette i dag som lite aktuelt.
Det har lenge vært et stort behov for bedre tilrettelagte parkeringsforhold ved NOS. Parkeringsarealet 
ved dagens barnehage vil kunne overføres til NOS og dermed forbedre parkeringsavviklingen her uten 
ekstra kostnader for kommunen.

Vurdering av Alt.4: Renovering/ombygging av Eidsvåg barnehage og bruk av ekstern aktør
En renovering/ ombygging av dagens barnehage betyr at vi opprettholder barnehagedrift i dagens 
lokaler. Det vil føre til et redusert antall barnehageplasser på bekostning av areal til ansatte. Lokalene 
vil bli maksimalt utnyttet noe som ikke vil gi rom for fleksibilitet eller økning i fremtidig behov for 
antall barnehageplasser. 

 Eidsvåg barnehage vil fremstå som ”ny”. Ingen endring i det totale arealet, men med forskjøvet 
arealbruk mellom barn og ansatte. Medfører at 3 av 4 barn med spesielle behov overflyttes til 
privat aktør. 

 Løsningen gir en kraftig reduksjon i dagens kommunale barnehagedrift og vil få konsekvenser 
for et stort antall ansatte. Overtallige ansatte må kommunen ta ansvar for å tilstrebe å finne 
andre løsninger for innefor den kommunale organisasjonen. Hvis dette ikke vil være mulig kan 
ytterste konsekvens bli oppsigelse. Det bør vurderes muligheten for driftsovertagelse i 
konkurransegrunnlaget ved inngåelse av kjøp av barnehagetjenester. Dette vil kunne sikre 
muligheter for fortsatt arbeid for de ansatte.  Utfordringen kan i tiden frem til ny drift bli å 
hindre at fagpersonell blir utrygge og forsvinner til andre arbeidsgivere noe som kan føre til 
behov for dispensasjoner i forhold til drift.

 Reduksjoner i kommunal barnehagedrift gir kommunen behov for kjøp av tjenester fra private 
aktører for å etterleve nasjonale krav. 70 % av kommunens barnehagebehov vil dekkes ved 
drift i ikke-kommunal barnehager. Rådmannen ser at dette kan bli en utfordring med tanke på 
fremtidige endringer i lovverk, endringer i aldersammensetning til barnegrupper, fremtidig 
vekst og utvidelse av tilbud til barn med spesielle behov. Kommunen må sikre seg løsninger 
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for videre barnehagedrift om privat aktør ikke ønsker videre drift. Kommunen vil alltid stå med 
ansvar for den totale barnehagedekningen i kommunen.

 Kostnad til drift av kommunal barnehage pr barnehagebarn vil øke, da man har færre antall 
barnehageplasser å fordele driftskostnaden på, men samme behov for oppvarming, renhold og 
vedlikehold. 

Med dette alternativet vil ca 30 % av barnehageplassene driftes av kommunen. En føler seg sikker på 
at samme hvilken driftsmodell som blir valgt, vil kvalitetskravene opprettholdes. Men rådmannen ser 
med bekymring på at 2/3 deler av barnehagedriften skal være ikke-kommunal drevet på bakgrunn av 
de økonomiske konsekvensene. Å velge ikke-kommunal barnehagedrift gir ingen økonomisk gevinst 
for kommunen. 

1. Den kommunale barnehagedriften blir dyrere når antall barn reduserer. Kommunen vil ha 
ansvar for 3 små barnehager. Tilskudd til ikke-kommunal blir beregnet ut i fra kommunal drift.

2. Ikke-kommunal barnehage har krav på 100 % tilskudd fra oppstart + 4 % adm.tillegg. 
3. Kommunen skal være med å dekke kapitalutgifter og hvis aktøren har store kapitalutgifter kan 

de søke kommunen om å få dekt mer enn nasjonal sats. Kommunen har et ansvar for å gi et 
godt barnehagetilbud og må sørge for att privat aktør også har gode levevilkår. I tillegg må en 
anta at en privat aktør ønsker overskudd i driften.

Grunnskolen i sentrum vil ikke bli berørt og vil fortsatt driftes i 3 skolebygg, med et areal som er langt 
ut over det som er skolens behov. Kulturskolen kan samkjøres med lokalene i Småskolen.

Vurdering av Alt. 5 a og b: Renovering/ombygging av Eidsvåg barnehage og nybygg barnehagefløy 
ved Småskolen, med og uten bruk av privat aktør

Dette alternativet gir de samme løsningene for ombygging av dagens barnehage, men vurderer i tillegg 
ombygging av gymsalen til barnehage istedenfor til undervisning for å øke antall barn i kommunal 
barnehage.

 Selv om man tar i bruk gymsalen er ikke dette arealet stort nok til at man kan ha en fleksibel 
drift mht endring i sammensetning av barnegruppene. Man har ikke nok areal til alle barna som 
i dag har tilhold i Eidsvåg barnehage og som følger er det ikke mulighet for vekst på bakgrunn 
av økte fødselstall eller innflytting.

 Kostnad til drift av barnehagen pr barnehagebarn vil øke, da man har færre antall 
barnehageplasser, men samme behov for bemanning pga drift i flere bygg.

I dette alternativet vil barnehagen bli driftet i to bygg. Rådmannen anser dette som lite gunstig i 
forhold til effektiv og rasjonell bruk av fagpersonalet. Drift i to bygninger vil kreve større 
bemanning i forhold til morgen og ettermiddag da det vil være vanskeligere å slå sammen 
avdelinger når barnetallet reduseres. Utgifter til lønn og personalkostnader er vår største utgift og 
bør holdes lavest mulig.
Det vil være behov for ikke- kommunal barnehage for å oppnå nok barnehageplasser i kommunen. 
Grunnskolen i sentrum vil fortsatt driftes i 3 skolebygg, med et areal som er langt ut over det som 
er driftsmessig og økonomisk forsvarlig.

Rådmannen ser at alternativene er godt gjennomarbeidet og at de forskjellige alternativene gir 
store forskjeller i kommunens fremtidige driftskostnader. En antar at de største utfordringer 
kommune vil stå foran de neste årene er balansen mellom utgifter til tjenesteproduksjon og 
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inntekter kommunen kan få. Det er derfor viktig for rådmannen å finne rasjonelle, fleksible og 
kvalitetsmessig gode driftsformer som samtidig reduserer utgiftssiden og gir muligheter for lokal 
samfunnsutvikling.

Rådmannen slutter seg til arbeidsgruppens innstilling og mener at det beste for Nesset kommune 
sett i et langsiktig og økonomisk perspektiv er alternativ 3 i utredningen. 
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Personaletved Eidsvågbarnehagestøtter Rådmannensinnstillingi at den besteløsningener
alternativ3: Samlebarneskolenvedå rivegymsalenog byggeny undervisningsfløy,integrere
kulturskolenog tilretteleggeMellomtrinnettil barnehage.
Dette synesvi er ei godløsningfor å lukkeavvikved arbeidsplassenvår samtidigsomvi kan
opprettholdedagensdriftsnivåmed antallbarnehageplasseri barnehagen.I tillegghar
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med i kommuneøkonomienfremover.

Marit Hammervold May Tove ByeAarstad ElisabethTalsetAspås
Verneombud ATV PTV
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Høring på sak nr. 2010/917-23

Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og rasjonell helhetlig

drift av barnehage, barneskole og kulturskole som også innbefatter lukking

av pålagte avvik i Eidsvåg barnehage.

I utvalgene sitter:
Therese Botnvik - foreldrekontakt
Marit Silset - foreldrekontakt
Iren Bakken Holsæther - foreldrekontakt
Janne Lene Svensli —foreldrekontakt og leder i begge utvalg
Marit Sunniva Brækken —foreldrekontakt og nestleder i begge utvalg
Marit Elisabeth Svensli —kommunens representant
Nina Bergset —vara for Karin Reinset —personalets representant
Monica Pedersen —personalets representant

Begge utvalgene går enstemmig inn for rådmannens forslag, alternativ 3.

Vi mener dette er et godt gjennomarbeidet forslag som vil gi den beste løsningen

både for barn, foreldre og personalet.

Vi ser at dette forslaget vil ivareta kvalitetene vi har i nåværende personalet; her

får personalet fortsatt være samlet, ha mulighet for å jobbe i et godt fagmiljø og ta

vare på den verdifulle erfaringen og kunnskapen som personalet innehar.

Dette forslaget vil også ivareta barna. De kan få være i den gamle barnehagen helt

til de kan flytte over i ny barnehage, og vil dermed slippe usikkerhet/utrygghet

med å være i brakker og flytte bygg flere ganger. For oss foreldre er det viktig at

barna har trygghet og stabilitet i barnehagehverdagen.

Vi ser at selv om uteområdet på mellomtrinnet er stort og fint, kan det bli en

utfordring med den kalde trekken på vinterstid. Her må det planlegges levegger og

hekker til skjerming for vær og vind.



Forslaget er det beste for kommunens økonomi. I tillegg får kommunen ett bygg

som kan ta svingninger i barnetall og i tillegg kunne tilby barnehageplass for alle

de som ønsker å flytte til kommunen vår.

Utvalgene mener det er veldig positivt at ledelsen i skolen også ser fordeler med

dette forslaget.

Eidsvåg 28.11.12

For foreldreutvalget og samarbeidsutvalget i Eidsvåg barnehage

i
f)b:ÅStu.

(''(m./
n....,,

Janne Lene Svensli Marit Sunniva Brækken
Nestleder i begge utvalgLeder i begge utvalg



Nesset kommune Arkiv: B12

Arkivsaksnr: 2012/1401-2

Saksbehandler: Frode Sundstrøm

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 4/13 12.02.2013

Nesset formannskap 18/13 07.03.2013

Nesset kommunestyre 12/13 21.03.2013

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset, - endring

Vedlegg
1 Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset - høring
2 Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset
3 Udir 2-2012 Behandling av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser
4 Høringssvar - Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i Opplæringslova § 8-1 vedtas forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset 
kommune.

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset kommune:

1. Elevene fra bygdene Gussiås, Ranvik, Tjelle og Rød i vest, fra Raudsand og Eidsøra i øst, og 
fra Bugge i sør, samt Eidsvåg sogner til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

2. Elevene fra Eresfjord og Eikesdal sogner til Eresfjord barne- og ungdomsskole.
3. Elevene fra Vistdal sogner til Vistdal skole fra 1.-7.trinn, og til Eresfjord barne- og 

ungdomsskole fra 8.-10.trinn.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.02.2013 

Enstemmig som rådmannens innstilling.



Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.02.2013

Med hjemmel i Opplæringslova § 8-1 vedtas forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset 
kommune.

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset kommune:

4. Elevene fra bygdene Gussiås, Ranvik, Tjelle og Rød i vest, fra Raudsand og Eidsøra i øst, og 
fra Bugge i sør, samt Eidsvåg sogner til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

5. Elevene fra Eresfjord og Eikesdal sogner til Eresfjord barne- og ungdomsskole.
6. Elevene fra Vistdal sogner til Vistdal skole fra 1.-7.trinn, og til Eresfjord barne- og 

ungdomsskole fra 8.-10.trinn.

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

Med hjemmel i Opplæringslova § 8-1 vedtas forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset 
kommune.

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset kommune:

7. Elevene fra bygdene Gussiås, Ranvik, Tjelle og Rød i vest, fra Raudsand og Eidsøra i øst, og 
fra Bugge i sør, samt Eidsvåg sogner til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

8. Elevene fra Eresfjord og Eikesdal sogner til Eresfjord barne- og ungdomsskole.
9. Elevene fra Vistdal sogner til Vistdal skole fra 1.-7.trinn, og til Eresfjord barne- og 

ungdomsskole fra 8.-10.trinn.

Saksopplysninger

Med hjemmel i Opplæringsloven § 8-1 kan kommunen gi forskrifter om hvilken skole de ulike 
områdene i kommunen sogner til, også ofte omtalt som ”skolekretsgrenser”.

Kommunestyret i Nesset gjorde 08.11.12 vedtak om å legge ned Eikesdal skole med virkning fra 
1.august 2013. Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset må derfor endres i tråd med dette 
vedtaket.

Forslag om endring av skolekretsgrensene i tråd med kommunestyrevedtaket er sendt ut på høring til:

 Eidsvåg barne- og ungdomsskole v/rektor
 Elevrådet v/ Eidsvåg barne- og ungdomsskole
 Samarb.utv. v/ Eidsvåg barne- og ungdomsskole
 FAU v/ Eidsvåg barne- og ungdomsskole
 Indre Nesset barne- og ungdomsskole v/rektor



 Elevrådet v/Eresfjord barne- og ungdomsskole
 FAU v/ Eresfjord barne- og ungdomsskole
 Samarb.utv. v/ Eresfjord barne- og ungdomsskole
 FAU v/Eikesdal skole
 Samarb.utv. v/Eikesdal skole
 Elevrådet v/Vistdal skole
 FAU v/Vistdal skole
 Samarb.utv. v/Vistdal skole
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
 Møre og Romsdal Fylkeskommune
 Utdanningsforbundet i Nesset
 Fagforbundet i Nesset

I tillegg er høringsbrevet lagt ut på kommunens hjemmeside med anledning for all å komme med 
uttale. Høringsfrist var 31.januar-13. Det er kommet inn uttalelse fra Møre og Romsdal 
Fylkeskommune som ikke har merknader til saken.

Vurdering

Etter kommunestyrets vedtak om nedlegging av Eikesdal skole er det nødvendig å endre 
skolekretsgrensene slik at de stemmer med virkeligheten. Dette vil være ei forskriftsendring, og 
saksbehandling følger dermed forvaltningsloven. I rundskriv Udir 2-2012 redegjør 
Utdanningsdirektoratet hvordan dette skal saksbehandles:

Gjeldende forskrift ble vedtatt 21.06.05 og er todelt. Første del er en beskrivelse av hvilken skole de 
ulike områdene sogner til, andre del er en konsekvensbeskrivelse av å legge ned ungdomstrinnet i 
Vistdal. Skolekretsgrensene ble vedtatt slik:



For å tilpasse forskriften til skolestrukturen fra 1.aug.-13 forslås følgende endringer:

Del 1: Pkt.4 i gjeldende forskrift går ut. Pkt.2 endres til også å omfatte elever fra Eikesdal.
Del 2: Konsekvensbeskrivelse av nedlegging av ungdomstrinnet i Vistdal går ut.

Økonomiske konsekvenser

Endring av ”Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset” har i seg selv ingen økonomiske 
konsekvenser.
I K-sak 124/12 Eikesdal skole – framtidig drift er det gjort rede for økonomiske konsekvenser av å 
legge ned Eikesdal skole.



Nesset kommune 

Rådmannen

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
«REF» 2012/1401-1 Frode Sundstrøm, 71 23 11 55 28.11.2012

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset - høring

Med hjemmel i Opplæringsloven § 8-1 kan kommunen gi forskrifter om hvilken skole de ulike 
områdene i kommunen sokner til, også ofte omtalt som ”skolekretsgrenser”.

Kommunestyret i Nesset gjorde 08.11.12 vedtak om å legge ned Eikesdal skole med virkning fra 
1.august 2013. Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset må derfor endres i tråd med 
dette vedtaket.

Gjeldende forskrift ble vedtatt 21.06.05 og er todelt. Første del er en beskrivelse av hvilken skole 
de ulike områdene sokner til, andre del er en konsekvensbeskrivelse av å legge ned 
ungdomstrinnet i Vistdal. Skolekretsgrensene ble vedtatt slik:

For å tilpasse forskriften til skolestrukturen fra 1.aug.-13 forslås følgende endringer:

Del 1: Pkt.4 i gjeldende forskrift går ut. Pkt.2 endres til også å omfatte elever fra Eikesdal.
Del 2: Konsekvensbeskrivelse av nedlegging av ungdomstrinnet i Vistdal går ut.



Side 2 av 2

Nytt forslag til forskrift for organiseringa av grunnskolen i Nesset blir slik:

Med hjemmel i Opplæringslova § 8-1 vedtas forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset 
kommune.

Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset kommune:

1. Elevene fra bygdene Gussiås, Ranvik, Tjelle og Rød i vest, fra Raudsand og Eidsøra i 
øst, og fra Bugge i sør, samt Eidsvåg sokner til Eidsvåg barne- og ungdomsskole.

2. Elevene fra Eresfjord og Eikesdal sokner til Eresfjord barne- og ungdomsskole.
3. Elevene fra Vistdal sokner til Vistdal skole fra 1.-7.trinn, og til Eresfjord barne- og 

ungdomsskole fra 8.-10.trinn.

Høringsuttalelser til endring av forskrift gis på Nesset kommunes hjemmesider under ”høringer”:
http://www.nesset.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=469&AId=1308

Frist for å gi uttale: 31.januar 2013

Med hilsen

Frode Sundstrøm
skolefaglig rådgiver

Kopi til:
Liv Fleischer Husby
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Møre og Romsdal
fylkeskommune

Nesset kommune

Kommunehuset

6460 Eidsvåg i Romsdal

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato:

2012/1401-1 28.11.2012 4452/2013/N06 Gelr Olsen, 71 25 87 52 22.01.2013

Høring - Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset

Vi syner til Nesset kommune sitt brev, datert 28. november 2012, som gjeld forskrift om organisering
av grunnskolen i Nesset.

Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyss i grunnskole og vidaregåande skole, dette
går fram av kap. 7 i Opplæringslova. I lova går det fram kva rettar elevane har i samband med
skoleskyssen, men det blir samstundes stilt krav til at skyssen skal utførast på ein kostnadseffektiv og
rasjonell måte. Det siste gjer det naudsynt for kommune og fylkeskommune å samarbeide om
organisering av skoleskyssen.

Når det gjeld forslag til endring i forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset, kan vi ikkje sjå at
dette skal ha særleg innverknad på skoleskyssen. Den konkrete saka som gjeld nedlegging av
Eikesdal skole har vi tidlegare uttalt oss om i brev datert 23. august 2012. Sidan samferdselsavdelinga
har noko avgrensa kunnskap rundt detaljane i skoleskyssen i Nesset, sendte vi forslaget om
forskriftsendring til Nettbuss Møre AS som er vår operatør av rutetenester i området. Frå
ruteselskapet har vi motteke melding om at dei ikkje har merknader til endringa.

For at fylkeskommune og ruteselskap skal kunne planlegge skoleskyssen slik at denne blir utført på
ein mest mogleg kostnadseffektiv og rasjonell måte ser vi det som viktig at skyssbehovet blir meldt
inn i god tid før planlagde endringar trer i kraft. Med bakgrunn i dette syner vi til våre brev til Nesset
kommune om ruteendringsprosess og om endringar i skolestruktur, daterte 12. juli 2012 og minner
om at større endringar i skoleskyssen utanom ruteendringsprosessen kan føre til auka kostnadar for
kommunen.

Med helsing

(I

G:irjOlsen-iat'
rådgivar

(11(
a9jAe Vinje I

ass. samferdselssjef

Kopi:
Nettbuss Møre AS Kaptein Drejers gate 41 6600 SUNNDALSØRA

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde • Besøksadresse: lulsundvn 9 • Telefon: 71 25 80 00 • Telefaks: 71 25 87 53
e-post: post@mrfylke.no • www.mrfylke.no



Nesset kommune Arkiv: A75

Arkivsaksnr: 2012/1006-39

Saksbehandler: Toril Melheim Strand

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 19/13 07.03.2013

Nesset kommunestyre 13/13 21.03.2013

Godkjenning av søknad om å få opprette Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
mennekerettskolen.

Vedlegg
1 Søknad om å få opprette ein ny folkehøgskole: Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 

mennekerettskolen.

Rådmannens innstilling

Kommunestyret i Nesset stiller seg bak vedlagde søknad til Kunnskapsdepartementet om å få opprette 
Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. Kommunestyret ser utvikling av ein ny 
folkehøgskole i eit samfunnsutviklingsperspektiv der det fell naturleg å ha fokus på freds- og 
menneskerettsarbeid i lys av nessetgjeldingen, Bjørnstjerne Bjørnson, sin innsats for ytringsfridom, 
undertrykte og forfølgde.

Nesset kommune tek ansvar for å førebu oppretting av eit eigarselskap som kan stå for overtaking av 
Eira Gjestegård, renovering og nødvendig nybygg til lokale for folkehøgskolen. Eit slikt selskap skal 
opprettast når Kunnskapsdepartementet har svara ja på søknaden. 

Nesset kommune tek ansvar for å førebu oppretting av ei stifting som skal drive Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. Stiftinga skal leige, eventuelt kjøpe, skolebygga som
lokale for folkehøgskolen. Ei slik stifting skal opprettast når Kunnskapsdepartementet har svara ja på 
søknaden. 

Nesset Kommune vil arbeide vidare for å skaffe fleire offentlege og private samarbeidspartar som vil 
bidra til at folkehøgskolen kan starte opp med det beste innhaldet og utan altfor høg husleige.

Rådmannen får fullmakt til å forbetre søknaden og til å skaffe nødvendige vedlegg fram til 
søknadsfristen 1. april.



Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble einstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

Kommunestyret i Nesset stiller seg bak vedlagde søknad til Kunnskapsdepartementet om å få opprette 
Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. Kommunestyret ser utvikling av ein ny 
folkehøgskole i eit samfunnsutviklingsperspektiv der det fell naturleg å ha fokus på freds- og 
menneskerettsarbeid i lys av nessetgjeldingen, Bjørnstjerne Bjørnson, sin innsats for ytringsfridom, 
undertrykte og forfølgde.

Nesset kommune tek ansvar for å førebu oppretting av eit eigarselskap som kan stå for overtaking av 
Eira Gjestegård, renovering og nødvendig nybygg til lokale for folkehøgskolen. Eit slikt selskap skal 
opprettast når Kunnskapsdepartementet har svara ja på søknaden. 

Nesset kommune tek ansvar for å førebu oppretting av ei stifting som skal drive Eresfjord 
Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. Stiftinga skal leige, eventuelt kjøpe, skolebygga som
lokale for folkehøgskolen. Ei slik stifting skal opprettast når Kunnskapsdepartementet har svara ja på 
søknaden. 

Nesset Kommune vil arbeide vidare for å skaffe fleire offentlege og private samarbeidspartar som vil 
bidra til at folkehøgskolen kan starte opp med det beste innhaldet og utan altfor høg husleige.

Rådmannen får fullmakt til å forbetre søknaden og til å skaffe nødvendige vedlegg fram til 
søknadsfristen 1. april.

Saksopplysningar

Nesset Kommunestyre har gjeve Vekstkommuneprogrammet i oppdrag å utarbeide eit forprosjekt og 
ein søknad om å få starte folkehøgskole i kommunen. Prosjektgruppa har i samråd med formannskapet 
valt å planlegge ein ny frilynt folkehøgskole lokalisert til Eira Gjestegård, tidlegare Eresfjord 
Sjukeheim, der fylkeskommunen dreiv aldersdementavdeling på 80-90-talet. I 1997 selde kommunen 
bygget til Eira Gjestegård as. Dette bygget med 20 elevrom (40 elevar) har vi no fått ein opsjonsavtale 
om å kjøpe tilbake dersom Kunnskapsdep. seier ja til oppstart. Då får vi eit godt grunnlag for 
skoledrift, og vi kan nytte eksisterande bygningar. Bygget ligg berre 500 meter frå skulen der vi får 
låne/leige gymsal, skulekjøkken, uteområde o.a. Det trengst likevel eigne klasserom på 
folkehøgskolen, for på dagtid er alle klasseromma opptatt. Dessutan treng vi fleire elevrom to år etter 
oppstart. I planlegginga tok vi utgangspunkt i tretti elevar det første skoleåret, så førti og femti dei to 
neste åra. I folkehøgskolelova står det at det skal vere minimum 35 elevar i gjennomsnitt over tre år.

Området rundt skolen må opparbeidast til eit teneleg og godt område både for læring og aktivitet. Vi 
arbeider med kjøp av tilleggsareal slik at tomta blir ca 12 dekar. Mykje av opparbeidinga av 
uteområdet kan gjerast på dugnad.

Vi viser til tidlegare saker og til vedlagde utkast til søknad for fleire opplysningar.



Vurdering

Tida frå det vart tilsett prosjektleiar i 50 % frå august 2012 til søknadsfristen 1. april 2013 syner seg å 
vere i knappaste laget til at alle  deler av søknaden fullt ut er ferdige. Vi manglar ein del svar frå 
samarbeidspartar og nokre er ikkje kontakta enno. Det kjem m.a. av at det tok tid å få avtalen om 
huskjøp i hamn. Slik vart og skisseprosjektet utsett. Dei økonomiske konsekvensane var heller ikkje 
råd å få på plass utan at skisseprosjektet var i hamn. Desse skissene var naudsynte for å presentere og 
syne fram prosjektet. T.d. har ikkje Møre og Romsdal Fylkeskommune fått nokon formell førespurnad 
om å delta i prosjektet med økonomiske og/eller andre ressursar enno.

Det faglege innhaldet har vi derimot kunna jobba godt med. Prosjektgruppa meiner å ha eit godt 
konsept å anbefale, ein folkehøgskole i Eresfjord med fokus på menneskerettar og fredsarbeid. Vi
meiner at det er behov for ein folkehøgskole der fana for fred og menneskerettar blir høgt heva. Her i 
Nesset har vi alle muligheiter til å gjere nett det. Spør du folk i andre land kva dei veit om Norge, så er 
fredsarbeid og Nobelprisen noko av det første som blir nemnt. Ungdom i dag er meir og meir opptekne 
av verdiar og viktige ting i livet. Vårt fokus på fredsarbeid vil trekke elevar både frå inn- og utland. Vi 
ser heller ingen andre folkehøgskolar i landet som har denne vinklinga. 

Nesset Kommune har ”Jeg velger meg Nesset” som sin visjon. Vi trur at kommunen ser utvikling av 
ein ny folkehøgskole i eit samfunnsutviklingsperspektiv der det fell naturleg å ha fokus på freds- og 
menneskerettsarbeid i lys av nessetgjeldingen Bjørnstjerne Bjørnson sin innsats for ytringsfridom, 
undertrykte og forfølgde. 

Ut frå dette konseptet har vi arbeidd opp mot to landsomfattande internasjonale organisasjonar, 
Amnesty International Norge og Norsk Folkehjelp, og mot Bjørnsonfestivalen som både er lokal og 
internasjonal, for å få dei som samarbeidspartar. Så langt er det berre Norsk Folkehjelp som har svara 
ja. Dei to andre har ikkje vunne å handsame saka i styra sine. Å ha desse solide organisasjonane i 
ryggen vil vere ein stor styrke både for søknaden og for skolen.

Elevgrunnlaget til folkehøgskolen ligg ikkje i nærmiljøet, men i heile landet og i verden elles. Slik sett 
trakkar vi ikkje i beddet til dei to naboskulane våre, Molde og Høgtun (begge eigd av indremisjon), 
men kan ilag med dei danne eit lite cluster. 

Sjølv om denne søknaden ikkje er fullendt og vi manglar ein del svar i høve eigarskap og finansiering 
av bygget, vil prosjektgruppa anbefale at kommunen sender søknaden no. Vi kan be om utsett frist for 
å levere alle vedlegga som trengst. Vi har då fått sett søknaden på kartet og vi kan komme fram til
køen av dei som vil starte ny folkehøgskole. Neste søknadsfrist er 1. april 2014. Dersom vi ikkje alt 
har fått ja, kan kommunestyret om eitt år velje å fornye søknaden – eventuelt med fornya og forbetra 
innhald.

Økonomiske konsekvensar

Kommunestyret har i K-sak 4/13 gjort vedtak å dekke 40 000 kr/år i inntil tre år for å ha opsjon på 
skolebygget og for å ha tilgang for planlegging. Andre økonomisk forpliktande avtalar er så langt ikkje 
gjort. 

Kunnskapsdepartementet sitt ja til å opprette Eresfjord Folkehøgskole vil bety at det blir sett av midlar 
på statsbudsjettet til drift av skolen. Driftsmidlane skal og dekke husleige og storvølingskostnader. 
Skolen får i tillegg skolepengar frå elevane. Men det er lite truleg at departementet vil seie ja dersom 
vår søknad syner store kapitalbehov. Difor vil kommunen sitt bidrag truleg vere avgjerande for om 
skulen kan opprettast eller ikkje. T.d. kan ein kommunal bankgaranti gje lågare lånerente og eventuelle
tilskot og vil auke eigenkapitalen. 



I det økonomiske oppsettet (i søknaden side 29-30) har vi kalkulert med nær 100% lånedekning der 10 
% av lånesummen er frå Mardølafondet til 3,5% rente over 15 år og 90% frå lokal bank til 4,5% rente 
over 30 år.

Etter at vi fekk kostnadsoverslaget i skisseprosjektet den 26. februar, som synte ein byggekostnad på 
31 millionar kroner, har vi sett på eit alternativ 2 for å redusere kostnadane. Det viser at om vi kan 
unngå å utløyse dei nye byggeforskriftene (TEK 10) ved å bygge eitt nytt bygg (klasserom og nye 
elevrom) ved sida av ”internatet”, kan vi redusere kostnadane med 10 – 11 millionar kroner. Då vil 
skolen sitte igjen med eitt nytt og eit gammalt bygg i staden for å ha ei fullintegrert løysing som er det 
beste. Det er ikkje teke høgde for byggherreadministrasjon og framtidig prisstiging.

I fjerde avsnitt i rådmannens tilråding står det: ”Nesset Kommune vil arbeide vidare for å skaffe fleire 
offentlege og private samarbeidspartar som vil  bidra til at folkehøgskolen kan starte opp med det 
beste innhaldet og utan altfor høg husleige.” Dette syner kommunal vilje til å bidra, men ikkje kor 
mykje ein vil bidra. Dei økonomiske realitetane er ikkje nok utgreidde til at rådmannen kan gje noko 
tilråding om det no.

Betydning for folkehelse
Ja 
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Søknad om å få opprette ein ny folkehøgskole: 

 

 

 

Eresfjord Folkehøgskole, 

FREDs- og MENNESKERETTskolen 
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0 Samandrag av søknaden 

Kjem seinare…..  

1 Bakgrunn 

 

Nesset Kommune meiner at det er behov for ein folkehøgskole der fana for fred og 

menneskerettar blir høgt heva. Her i Nesset har vi alle muligheiter til å gjere nett det. Spør du folk 

i andre land kva dei veit om Norge, så er fredsarbeid og Nobelprisen noko av det første som blir 

nemnt. Ungdom i dag er meir og meir opptekne av verdiar og viktige ting i livet. Vårt fokus på 

fredsarbeid vil trekke elevar både frå inn- og utland. Vi ser heller ingen andre folkehøgskular i 

landet som har denne vinklinga.  

Nesset Kommune har ”Jeg velger meg Nesset” som sin visjon. Kommunen ser utvikling av 

ein ny folkehøgskole i eit samfunnsutviklingsperspektiv der det fell naturleg å ha fokus på 

freds- og menneskerettsarbeid i lys av Bjørnstjerne Bjørnson (BB) sin innsats for 

ytringsfridom, undertrykte og forfølgde. 

BB voks opp på Nesset Prestegard, som no er museum og kultursenter. Det han opplevde her, 

prega både livet og diktinga hans. Han var med far sin, presten Peder Bjørnson, rundt om i 

soknet der han møtte folk av alle lag og vart ven med dei. Han opplevde menneske som 

fortalde gripande historiar frå notid og fortid. I 1841 tok far til Bjørnstjerne, sonen med seg til 

siste halshogginga i Nesset for å herde han. BB var då 8-9 år. Han kjende bakgrunnen til 

dødsdommen og hadde følgt saka sidan drapet skjedde i nabogrenda til prestegarden i 1839. 

Ein bondeson vart dømt for å ha teke livet av den gravide kjærasten sin, husmannsdottera. 

Foreldra rekna ikkje ho for å vere god nok for sonen. Denne opplevinga gjekk sterkt inn på 

BB og det gjekk femti år før han i 1989, greidde å skrive ho ned i ”Et stygt barndomsminne”. 

At BB heile livet engasjerte seg hardt i juridiske spørsmål har og sin bakgrunn i andre saker 

faren var involvert i medan han var prest i Nesset.  

   
 

Nesset kommune har eit areal på 1 048 km2. Naturen er mangfoldig, vakker og opnar for eit 

aktivt friluftsliv i alle valørar. Folk kjem langvegs frå for ekstremsport som isklatring, 

 

Jeg velger meg april 

I den det gamle faller, 

i den det ny får feste; 

det volder litt rabalder,- 

dog fred er ei det beste, 

men at man noe vil. 

av Bjørnstjerne Bjørnson 
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basehopping og toppturar på ski som kan utførast frå oktober til juni. Fjorden er svært artsrik 

og har godt fiske.  

 

Trass i tre store kraftutbyggingar som førte 2/3 av vassføringa i elva bort frå dalføret, er det 

framleis godt laksefiske i Eira som lokkar lidenskaplege flugefiskarar hit. Om lag halvparten 

av arealet i kommunen er verna, enten som naturreservat, nasjonalpark, landskapsvern- eller 

biotopvernområde. Denne lenka leier til ein film som syner noko av kommunen:   

http://www.visitmolde.com/no/Mardalsfossen-og-Aursjovegen//  
 

I forkant av at Stortinget vedtok å bygge ut Mardalsfossen i 1970, protesterte bygdefolket saman 

med filosofar, fjellklatrarar og turgåarar i det som vart ei viktig symbolhending for natur- og 

miljøvern. Mardølaaksjonen var planlagt av det økofilosofiske miljøet ved Universitetet i Oslo og 

vart den første sivile ulydigheitsaksjonen i Norge. Det danna grunnlag for ny tenking og 

økofilosofi/ økosofi som eigen retning.  

 

Natur, miljø- og kulturarbeid heng tett saman med fredsarbeid i kvardagen. Slik er det og veleigna 

for studie og aktivitet i folkehøgskolen. Det gjeld dei nære ting, ytringsfridom, demokrati og 

rettferd for alle, eller som dei siste orda BB skreiv på dødsleiet: ”De gode gjerninger redder 

verden”.  

 

1.1 Kvifor freds- og menneskerettsarbeid? 
At arbeid for fred, demokrati, berekraftig utvikling og likeverd får gjennomslag i alle land er 

avgjerande for heile kloden si framtid. Norge har ein aktiv rolle som fredmeklar i verdssamfunnet. 

Vi meiner at ein folkehøgskole med fokus på freds- og menneskerettsarbeid i praksis, vil styrke 

vår fredsidentitet og rekruttere fleire til fredsarbeid. 

 

For å få det beste innhaldet i skolen, både heime og ute på reise, søker vi partnarar som har same 

formål. Vi har til no først og fremst vore i kontakt med Amnesty International, Norsk Folkehjelp 

og Bjørnsonsfestivalen. 

 

Nesset Kommune har vore og er medeigar og medarrangør i Bjørnsonfestivalen, the Norwegian 

Festival of International Litterature, i Molde og Nesset heilt sidan starten i 1992. Det har ført ei 

rekke store forfattarar og samfunnsvitarar hit. Vi vonar å  skrive intensjonsavtale, innan utgangen 

av mars, om å ha eit tett samarbeid med Bjørnsonfestivalen, der BF også går inn i stiftelsen som 

skal opprettast for drift av folkehøgskolen. 

 

Amnesty International (AI) har stor respekt hos folk. Deira arbeid blir høgt verdsett. AI vil truleg 

skrive støtteerklæring og intensjonsavtale om å ha eit tett samarbeid m.a. om innhaldet i skolen, 

innan utgangen av mars. 

 

Norsk Folkehjelp (NF) gjer eit viktig arbeid for å hjelpe folk ikkje berre i Norge, men world wide. 

Dei arbeider for liv og helse, demokratisering og er mest kjende for mineryddingsarbeidet i 

krigens fotspor. NF har eit svært aktivt lokallag i Nesset. Det er eitt av tre i vårt fylke. NF har 

skrive støtteerklæring og intensjonsavtale om å ha eit tett samarbeid m.a. om innhaldet i skolen. 

  

BB har framleis ei høg stjerne i menneskerettsspørsmål. Det viser m.a. dette utdraget frå 

Wikipedia: ” Mot dødsstraff og for fredssak. Bjørnson var hele livet en motstander av 

dødsstraff, og ved begynnelsen av 1890-årene ble han mer og mer opptatt av fredssaken. 

Dette satte spor i lyrikk, artikler og taler.(Jf. oratoriet Fred). Bjørnson ble medlem av den 

første Nobelkomiteen, oppnevnt i 1897, og han ble gjenvalgt i 1900. «Fredstankerne vedblev 

[...] for Bjørnson at gi grundlaget for hans syn på unionspolitikken, og for dem ofret han så 

http://www.visitmolde.com/no/Mardalsfossen-og-Aursjovegen/
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meget av sin tid og sin popularitet at det kom som en velfortjent belønning da han i sine 

senere år blev medlem av den norske stortings Nobel-komité til utdeling av fredsprisen.» Han 

arbeidet for internasjonale fredsavtaler og støttet undertrykte folks kamp. Kanskje mest kjent 

er hans engasjement for slovakerne. Han var først ute med å tale deres sak, møtte mye 

motstand, men hans stemme ble hørt i Europa. Og slovakerne ærer hans minne den dag i dag. 
Bjørnson engasjerte seg også sterkt i Dreyfus-saken, til fordel for den uskyldig dømte franske 

hæroffiser Alfred Dreyfus. Bjørnson opplevde, som ovenfor nevnt, selv å få en Nobelpris, men det 

var i litteratur, i 1903. Det er de som mener at han burde hatt en fredspris.”  

 
Det er kvalitetar ved BB sitt arbeid som er allmenngyldig og framtidsretta i den grad at å 

bruke stoffet i vår tid absolutt gjev meining. Han såg framover, hadde radikale meiningar for å 

auke folk sin personlege fridom og vekst.  

Å arbeide praktisk både med dei sterke historiane og med dei litterære tekstane kan enkelt 

gjerast i Eresfjord og Nesset. Ikkje berre kan ein dramatisere, lytte og forstå, men ein kan 

besøke dei ulike inspirasjonsstadane til dei ulike verka. Ein kan møte folket som bur der i dag, 

og ein kan vurdere og la seg inspirere til å tenkje og handle i BB si ånd.  

Kva ville BB ha vore oppteken av om han hadde levd i dag? – i Nesset – i Møre og 

Romsdal – i Norge – i Europa – i verda?  

Vår historie i dagens internasjonale samfunn meiner vi vil gi perspektiv og gode utviklingshøve 

for ein freds- og menneskerettskole her. 

 

1.1.1 Rekrutteringsgrunnlag 

Mange ungdommar søker etter ei meining med tilvære. Dei er usikre på kva som er den rette 

yrkes- og utdanningsvegen og dei vil gjerne gjere noko som tek verda framover. Dei vil sjå 

vår overordna målsetting. Dei kjem for å få tid og høve til å forme tankar  og idear og få hjelp 

til å reflektere over det som har skjedd og skjer i verden og i livet. 

 

Andre er skoleleie, leitar etter noko anna, dei treng eit modningsår. Eit år på folkehøgskole 

beskriv mange som det beste året i livet sitt. Då har eleven som kanskje fagleg og/eller sosialt, 

kom til kort i grunn- og vidaregåande skule, fått eit betre sjølvbilde, sjølvinnsikt, venner, nye 

interesser og ei tru på framtida som vil løfte dei over nye tersklar, ein ny giv.  

 

 

 

2  Eigarstruktur, organisering og driftsmodell 

2.1 Prosjektperioden 
I prosjektperioden er det Nesset Kommune som eig prosjektet og formannskapet er 

styringsgruppe. Dersom Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet godkjenner 

folkehøgskolen, vil intensjonsavtalane med ulike samarbeidspartar, tre i kraft og det vil bli 
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oppretta ei stifting samansett av Nesset Kommune, Bjørnsonsfestivalen, Amnesty 

International Norge, Norsk Folkehjelp m.fl. 

2.2  Driftsorganisering 
Styret i stiftinga vil stå for drifta av skolen. Dei tilset rektor, undervisningspersonale og anna 

personale. Dei kan eventuelt kjøpe tenester t.d. av kommunen for reinhald, IKT og teknisk 

drift. Styret er samansett av stiftarane som truleg vil vere Bjørnsonfestivalen, Nesset 

Kommune og Norsk Folkehjelp m.fl. 

Styret godkjenner planar for linjefag, fellesfag og valfag. Dei ser til at drifta er i samsvar med 

målsettinga. 

Styret vil og sette i verk inngådde intensjonsavtalar om samarbeid med Eresfjord Barne- og 

Ungdomsskole, DNT/ Molde og omegn, SNO, Statkraft/ settefiskanlegget, Kavli Moen Gard 

m.fl. 

2.3 Byggningsmassen 
Stiftinga leiger, evt. kjøper, skolebygget med internat hos eit oppretta aksjeselskap, Eresfjord 

Folkehøgskole AS. Selskapet blir oppretta for å sette i verk opsjonsavtalen om kjøp av Eira 

Gjestegård, tidlegare Eresfjord Sjukeheim til folkehøgskoledrift. Avtalen trer i kraft den 

dagen søknaden om å få opprette ein ny folkehøgskole får positivt svar, seinast den 

31.12.2015.  

Nesset Kommune tek ansvar for å etablere eigarselskapet i lag med medinteressentar. Vi ser 

for oss slik eigarsamansetting av byggningsmassen: Nesset Kommune (40%), andre 

offentlege (30%), Private (30%). 

  

Kartet har retning mot vest. På bildet ser vi nord- og vestveggane og dalføret mot sør. 
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3  Verdigrunnlag og mål  

Folkehøgskolelova sitt formål i § 1, er å fremje allmenndanning og folkeopplysning. 

Allmenndanning må skje i samhandling med andre. Utvikling og vekst skjer nettopp ved det å 

lære og jobbe sammen med andre. Ein får kunnskap både om fortida og den verda vi lever i. 

Samtidig som ein lærer meir om seg sjølv, får ein vilje til å ta ansvar for samfunnsutviklinga.  

Eitt år på folkehøgskole skal stimulere fagleg og personleg vekst, til utvikling i ein 

demokratisk fellesskapsdimensjon. Det kan og brukast omgrep som livslang, livsbreid og 

livsdjup læring. Kunnskap er basis for ei positiv samfunnsutvikling. 

 

 3.1     Visjon  

 Eresfjord Folkehøgskole sitt pedagogiske idégrunnlag har røter i N. F. Grundtvig sitt 

menneskesyn der ein ser kvar person som eit sjølvstendig åndeleg vesen som søker 

utover seg sjølv.  

 Freds- og menneskerettskolen skal gjennom visjonær og utviklande samhandling, 

formidle det gode verdigrunnlaget frå fortida til notida og inn i fremtida, frå det 

nære/lokale til det fjerne/globale i Bjørnstjerne Bjørnson si ånd.  

 

3.2     Mål  

 Elevane skal oppleve meistring, samhald, rettferd og personleg vekst gjennom arbeid 

med menneskerettar, demokratiforståing, freds- og solidaritetsarbeid. Dei skal og 

oppleve glede og meistring gjennom aktiv bruk av naturen. 

 Etter eit år på skolen har elevane fått eit betre sjølvbilde, sjølvinnsikt, venner, nye 

interesser og ei tru på framtida som vil løfte dei over nye tersklar, ein ny giv. Dei er 

betre førebudde til å gå ut i verda som gagns menneske.  

3.3     Spesielle mål knytta til Eresfjordregionen. 

Freds og menneskerettskolen vil ha ein tydeleg identitet og ei forankring opp mot det som er 

den lokale bakgrunnen for skolen, først og fremst BB sin tilknytting. Vi vil m.h.a. mange 

uttrykksformer som drama, dans, lyd og bilde, gjere synleg dei opplevingane og dei stadene 

som har forma hans personlegdom og som han har brukt både i tale, dikt, brev, novellar og 

romanar. Folkehøgskolen vil gjerne gjere dette i samarbeid med t.d. forskingsmiljø på 

universitet og høgskolar. 

Som eksempel på at utdanning og kompetanse dannar grunnlaget for suksess vil skolen og 

fortelje om ein annan gigant. Skolebygget ligg i nabolaget til garden der eresfjordingen Fred 

Kavli voks opp. Han reiste, dagen etter at han var uteksaminert frå NTH i Trondheim i 1956, 

til USA der han la seg opp ei betydeleg formue. Store deler av den har han gjeve bort til 

forskning gjennom fondet The Kavli Foundation som deler ut prisar som i storleik overgår 

Nobelprisane, til forsking innan astrofysikk, nanoteknologi og nevrologi. Kavli-prisane blir 

delt ut i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi og Kunnskapsdepartementet. Dei 

har vore delt ut annakvart år i ein seremoni i Oslo sidan 2008. Kvar pris består av diplom, 

gullmedalje og $1,000,000 cash. Heimgarden sin i Eresfjord har han renovert og bygd opp til 

Kavli Moen Gård, eit lite hotell med Kavli-museum, som gåve til bygda.  

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Kavli_Foundation
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Eit anna fellestema elevane vil møte er den første sivile ulydigheitaksjone i Norge, 

Mardølaaksjonen, tidlegare omtala under pkt.1.  

Dette tema tek oss raskt over på dagens situasjon. Kva betyr produksjon av fornybar energi 

for oss og for verda? Korleis nyttar vi naturgjevne ressursar som ferskvatn, villaks, hjortevilt, 

hasselnæt, bær, sopp, fiske i fjorden, jordbruk m.m. Vi har Dovrefjell – Sunndalsfjella 

Nasjonalpark og Eikesdalsvatnet Landskapsvernområde like ved. Jakt på den villaste 

villreinstammen i Europa har tradisjonar 10 000 år tilbake i tida. 

Kommunen arbeider for å opprette eit flyktningmottak i Eresfjord. Der vil eit godt samarbeid 

gje elevane høve til fredsarbeid i praksis i nærmiljøet. Ytringsfridom, demokrati, likeverd, 

kulturforståing blir stikkord for god integrering. 

Målet er å skape eit innovativt læringsmiljø der nye tankar og idear får blomstre og gode 

haldningar blir skapt. 

 

 

4  Skoleplanar  

Folkehøgskolen skal leggje vekt på å utvikle heile menneske. Folkehøgskolen i Eresfjord vil 

leggje vekt på at kvar einskild skal utvikle seg sosialt, kulturelt og fysisk i eit 

folkehelseperspektiv.  

Eit år på folkehøgskole er ikkje berre eit år med store opplevingar. Det kan vere starten på 

eleven sin framtidige karriere. Til dette treng skolen gode lærarkrefter og allsidig utstyr. Vi 

planlegg sambruk av ein del spesialrom og utstyr på Eresfjord barne- og ungdomsskole fram 

til folkehøgskolen evt har bygd ut naudsynt areal sjølv.  

Dei fleste elevane vel linjefaget først når dei vel folkehøgskole. Vi planlegg to til tre linjefag, 

eit samfunnsfagleg, eit naturfagleg og evt eit innan friluftsliv. Alle skal vere praktisk retta. 

Utforminga av linjefaga vil endre seg med tida. Det er folkehøgskolen sin store styrke, han er 

styrt av det som er rett å gjere etter den tida han skal virke i, og ikkje av eksamenskrav. På 

folkehøgskolen får du i tillegg mykje meir enn linjefaget og valfaga du har valt. Noko av det 

viktigaste ein lærer på folkehøgskolen, er å jobbe saman med andre. Du bur og går på skole 

med dei same menneska i eitt år, og vil ha mange praktiske prosjekt ilag. Det gir heilt spesiell 

læring. 

 

4.1  Bemanning/ personale  
For å få ein god skole med eit godt rykte trengst eit dyktig personale. Det gjeld alle frå rektor 

til den sist tilsette. Eresfjord folkehøgskole vil ha fokus på kvalitet i alle ledd, både dei som 

blir tilsette fast og dei som blir engasjerte i kortare oppdrag. Der skulle både Amnesty, 

Bjørnsonfestivalen og Norsk Folkehjelp borge godt for solid kompetanse der dei bidreg med 

t.d. foredragshaldarar. Lokalt har vi og solide folk som vil støtte opp innafor sine felt. 
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4.2  Pedagogiske tankar 

Grundtvig meinte at læring ikkje først og fremst skulle bestå av pugging og terping av teorier 

som hadde lite med elevane sin kvardag å gjere. Læring skulle utviklast gjennom det levande 

ord i samtale mellom elev og lærar, og i førelesingar der elevane sin kvardag stod i fokus. 

Eleven skulle tilegne seg kunnskap og ferdigheit som dei hadde nytte av i sitt daglige liv.  

Dette er framleis ein god ledetråd for arbeidet i folkehøgskolen. Kreativitet og mangfold er 

viktige stikkord. Elevane må sjølv bidra både i planlegging og gjennomføring av ulike 

opplegg. 

Kvar dag skal elevane  blir sett og vist tillit  i ein demokratisk og inkluderande skole. 

Folkehøgskolene har stor variasjon i fag, ingen slutteksamen, fokus på sjølvutvikling, og 

pedagogisk friheit. Dette opnar for stor kreativitet, noko som både er motiverande og 

utviklande.  

4.3   Sosialpedagogisk arbeid 
På folkehøgskolen er internatet minst like viktig som skolen. Elevane bur på internatet. Der et 

dei og er i sosialt samver. Dei fleste kjem til å bu på dobbeltrom.  Elevane får ansvar for 

reinhald, trivsel og felles miljø. Dette er kanskje den viktigaste undervisningsarenaen i 

sosialpedagogisk arbeid. Mange kjem frå heimar der dei ikkje har teke nok del i dei huslege 

syslane. Her må alle ta ansvar skal det fungere. ”Husmora” har eit viktig ansvar for det 

sosialpedagogiske arbeidet. Det å dele rom, kjøken, møte nye menneske og finne ut av ting 

saman gir erfaring og kunnskap som er verdifullt for vidare utdanning, jobb og privatliv.  

 

 

4.4   Undervisningsplanar 
 

Fagtilbodet på hovudkursa blir delt inn i tre bolkar med ulik gruppesamansetting: 

- Fellesfag (ca.12 timar/veke) 

- Linjefag (ca.16 timar/veke) 

- Valfag (ca.6-16 timar/veke) 

 

Fellesfaga er (for det meste) obligatoriske for alle og skal m.a. spegle hovudmålet for freds- 

og menneskerettskolen. Ein del fellesfaga blir inndelt i tema som kan gå over kortare 

periodar, gjerne laurdagsseminar knytta opp mot gjesteforelesarar. Linjefaget vel eleven i 

søknaden sin. Etter skolestart vel elevane valfag ut frå ei liste over det skolen kan tilby. Alle 

desse fagtilboda vil vere langkurs i tråd med folkehøgskolelova § 2 d), d.v.s. dei går over meir 

enn 16,5 veker. 
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Vi planlegg desse faga: 

A) Fellesfag: 

 Ytringsfridom, fred, menneskerettar (2-3 t/v): 

- Menneskerettssituasjonen i verda 

- Store organisasjonar som Amnesty International og Norsk Folkehjelp sitt arbeid ute og 

heime. 

- Våre nye landsmenn, innvandring og integrering – besøk på asylmottak 

- Bistand og berekraft 

 Morgonsamlingar (2,5 t/v) 
- Dagsaktuelle tema – lokalt og globalt 

- Sang – poesi – musikk 

 Trim og trening – dagleg aktivitet 

 Husarbeid/ reinhald/ mat 

 Fellesturar 

 Litteratur med lokal tilknyting (tema): 

- Undrer meg på… Bjørnstjerne Bjørnson i Nesset - fellestur 

- Faderen, Et stygt barndomsminne, Bondeforteljingane 

- Ja, vi elsker…. Tolking av nasjonalsangen 

 Det er ditt liv (tema): 

- Livberging med førstehjelpskurs 

- Trening, kropp og helse  

 Berekraftig bruk av naturressursane (tema): 

- Leve i og med naturen. ”Du skal ikkje gå ut i naturen, du skal gå inn i naturen” Arne 

Næss sen.  

- Mardølaaksjonen - den 1. sivile ulydigheitsaksjon i Norge som danna grunnlag for ein 

fornya miljøbevegelse og ein ny filosofisk retning, økofilosofien. 

- Villrein – verneformålet i Eikesdalsvatnet Landskapsvernområde og Dovrefjell/ 

Sunndalsfjella Nasjonalpark 

 Ei reise – eit liv (tema): 

- Filantropen Fred Kavli frå KavliMoenGård 

- Forsking og fredsarbeid – The Kavli Foundation –  

 

 

B) Linjefag: 

- Naturfagleg linje: Berekraftig bruk i, med og av naturen. Skjøtsel av verneområde. 

Reisemål: Bolivia 

- Samfunnsfagleg linje: Ytringsfridom og demokrati, er det noko å kjempe for? Bli med 

til eit ”konfliktområde” for å sjå, lære og gjere i praksis.                                                 

Reisemål: Slovakia og Myanmar/ Burma 

- Friluftsliv: Eresfjord Ekstreme – entrepenørskap og ekstremsport.             

Reisemål: Nepal 

 

C) Valfag 

 Fjord og fjell – Jakt og Fiske – jegerprøven 

 Naturguide 

 Klepparkurs 
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 Gullgraving og geologi  

 Kortreist mat på alle fat. Mat frå fjell og fjord på alle bord. 

 Mat med meisterkokkane, Olise og Bjørn Cameron. 

 Hest og riding 

 Dans 

 Volleyball 

 Isklatring/ klatring/  

 Toppturar på ski/ laussnøkøyring og topp turar på sykkel/ kano/ kajakk 

 Buldring 

 Musikkorps 

 Religionsforståelse 

 Rolleleik og spesialeffektar 

 3D grafikk og speldesign 

 Repetisjonskurs i studieførebuande fag som norsk, engelsk, matematikk, kjemi og 

fysikk 

 

 

4.4.1 Fellesfag 
Med fellesfaga ønskjer me å gje elevane ei god og djupare forståing av det linjefaget 

dei har valt, få hovudmålsettinga for skolen – freds- og menneskerettar i praksis, under 

huda og i tillegg forstå meir av heile mennesket og samfunnet rundt oss. Vi planlegg 

tema: 

4.4.1.1 Ytringsfridom, fred, menneskerettar: 

- Menneskerettssituasjonen i verda 

- Store organisasjonar som Amnesty International og Norsk Folkehjelp sitt arbeid ute og 

heime. 

- Våre nye landsmenn, innvandring og integrering – besøk på asylmottak 

- Bistand - ”De gode gjerninger redder verden” BB på dødsleiet. 

 

4.4.1.2 Litteratur med lokal tilknyting 

- Undrer meg på….. med Bjørnstjerne Bjørnson i Nesset - fellestur 

- Faderen, Et stygt barndomsminne, Arne, En glad gutt og Synnøve Solbakken 

- Ja, vi elsker…. Tolking av nasjonalsangen 

 

Dette temaet kjem i bli-kjent-fasen. Alle skal få oppleve litt av naturen og kulturen i 

kommunen. Vi vil då passe på å besøke fleire av dei stadene som BB skriv om og hentar 

inspirasjon frå. Målet er å skape fellesskap og bli kjende både med kvarandre, kommunen og 

BB. 
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4.4.1.3 Det er ditt liv: 

- Livberging med førstehjelpskurs 

- Kropp og helse  

- Fysisk aktivitet  

 

4.4.1.4 Berekraftig bruk av naturressursane: 

- Leve i og med naturen. ”Du skal ikkje gå ut i naturen, du skal gå inn i naturen” Arne 

Næss sen.  

- Mardølaaksjonen - den 1. sivile ulydigheitsaksjon i Norge som danna grunnlag for ein 

fornya miljøbevegelse og ein ny filosofisk retning, økofilosofien. 

- Den villaste villreinen = verneformålet i Eikesdalsvatnet Landskapsvernområde og 

Dovrefjell/ Sunndalsfjella Nasjonalpark 

 

4.4.1.5 Ei reise – eit liv: 

- Filantropen Fred Kavli frå KavliMoenGård 

- Forsking og fredsarbeid – The Kavli Foundation –  

- Kva er fredsarbeid i kvardagen? 

 

 

4.4.2 Linjefag 
Vi planlegg å lyse ut tre linjer første året, ei samfunnsfagleg-, ei naturfagleg- og ei 

friluftslivlinje. 

4.4.2.1 Fagplan: Ytringsfridom og demokrati, er det noko å kjempe for? Bli med til 

eit ”konfliktområde” for å sjå, lære og gjere i praksis. Reisemål: Slovakia og 

Myanmar/ Burma  

1. Mål  

- Gje elevane innsikt og kunnskap om freds- og menneskerettsarbeid i praksis. 

- Gje elevane innsikt i eige liv i ein større samanheng, forstå eigne behov og sjå sine 

eigne evner og utviklingspotensiale.  

- Gje elevane trening i å utvikle refleksjon, vurderingsevne og ha sjølvinnsikt. 

- Gje elevane evne til å forstå eksistensielle behov, sjå og forstå ytringsfridommen sine 

vilkår i verda i lys av Bjørnstjerne Bjørnson sitt liv og virke. 

2. Innhald 

- Samtale om ytringsfridom, fred, FN, o.a. Kva, kven og kvifor…. 

- Lære om Nesset og BB – ut og sjå, høyre og oppleve. 
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- Besøke Nesset Prestegard og Sira kyrkje. Dessutan ”Undrer meg på hva jeg får at se, 

over de høie fjelle…” – fellestur til Aursjøen. 

- Møte internasjonalt kjende forfattarar – i samarbeid med Bjørnsonsfestivalen. 

- Forteljarkunst – møte lokale, gode forteljarar 

- Skriveverkstad 

- Dramatisering  

- Menneskerettane – kva vilkår har dei i dag? Kva og kven hadde hatt BB sine 

argusauge på seg om han hadde levd idag? 

- Likestilling - sjå spelefilmen om fyrstikkarbeiderskenes streik i 1889. BB støtta 

heilhjarta desse kvinnene og deira kamp for betre lønns- og arbeidsvilkår.  

- Filmen ”Det største i verden” etter ”fiskerjenten” 

- Studietur til eit område der konfliktar kan studerast utan fare for liv og helse. 

- Menneskerettar og Amnesty sitt arbeid. 

- Korleis uttrykke seg, formidling og retorikkurs 

- ”De gode gjerninger redder verden” BB på dødsleiet 

- Kva ville BB ha vore oppteken av om han hadde levd i dag? – i Nesset – i Møre og 

Romsdal – i Norge – i Europa – i verda?  

 

3. Arbeidsmåtar:  

- Arbeide praktisk både med dei sterke historiane og med dei litterære tekstane. Besøke 

dei ulike inspirasjonsstadane til dei ulike verka. Dramatisere, lytte, forstå og formidle.  

- Diskusjon og samarbeid i gruppa    

- tema- og prosjektarbeid som elevane definerer (ilag med lærar). 

- Førelesingar av interne og eksterne kapasitetar. 

- Fellesturar og ekskursjonar. 

- Dokumentere og presentere det gruppa gjer. 

- Studiereise for å lære om menneskerettsarbeid i praksis til: 

Slovakia – BB er kjent for engasjementet sitt for slovakerne. Han var først ute med å tale 

deira sak, møtte mykje motstand, men stemma hans blei hørt i Europa. Og slovakane ærar 

minne hans den dag i dag. I Ruzomberok i Slovakia har dei ”Bjørnsons Hus” i nærleiken 

av Cernova kjent for massakren i 1907.   

Myanmar/ Burma – er no inne på ein usikker veg mot demokrati. «Alle» vil at 

reformene i Myanmar skal lukkast, etter at landet i ei årrekkje har vore eit isolert og 

tilbakeliggande diktatur. Vegen mot fred og demokrati er likevel farleg. Det kommande 
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parlamentsvalget i 2015 er den første verkelege testen på kor langt 

demokratiseringsprosessen har komme. Aun San Suu Kyis parti National League for 

Democracy (NLD) boikotta valet i 2010, men er ventet å dominere det kommande valet. ” 

 

 

4. Rammevilkår: 

EF vil ha godt samarbeid med Bjørnsonfestivalen, Romdalsmuseet, Amnesty, m.fl. for å for 

det beste innhaldet på plass.  

Samarbeide med  folk og organisasjonar lokalt for aktivt fredsarbeid både nært og fjernt. 

Undervisningspersonalet vil delta i ulike eksterne samarbeidsfora og ha høg kompetanse 

innan tema. 

 

 

4.4.2.2 Fagplan: Berekraftig bruk i, med og av naturen. Skjøtsel av verneområde. 

Reisemål: Bolivia 

1. Mål  

- Gje elevane høve til å utvikle gode kunnskapar om og gode haldningar til naturen 

rundt oss.  

- Gje elevane respekt for skaparverket gjennom å bruke, forske og ferdast i naturen. 

 ”Du skal ikkje gå ut i naturen, du skal gå inn i naturen” Arne Næss sen.  

2. Innhald 

- UT på tur, på føtene, på sykkel og på ski ++ 

Kombinere turane med t.d. hausting. Vi har rik tilgang til sopp og bær, hagebær og frukt, 

blomster og urter, nætaplukking (må ha avtale med grunneigarar), fiske i fjellvatn og i 

fjorden, fiske i elv og bekk, fiskeoppdrett – Settefiskanlegget, fiske i fjorden, jakt på rein 

og hjort (verdas siste gjenlevande villreinstamme har vi her hos oss), delta på saueleit og i 

slakting. 

- Gje elevane forståelse og kunnskap om kreftene i naturen og korleis vi kan nytte dei 

t.d. i kraftproduksjon og matproduksjon. 

- La elevane få sjansen til å utforske rennande vatn og ulike måtar å nytte det. 

- La elevane sjå samanhengane mellom sol, regn, vind, jord, klima, miljø, ja kort og 

godt naturens gang i eit fungerande økosystem. 

- Tradisjonsmat og nye variasjonar  

- Vedhogst – skog og tømmer 
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- Snø og is – kunstprosjekt 

- ljøstring og andre fiskemetodar 

- den gamle garden - seterdrift 

 

3. Arbeidsmåtar:  

- Diskusjon og samarbeid i gruppa    

- sanse, observere, sortere, gjere forsøk, gjere feltarbeid og drive miljømåling og 

undersøkingar i naturen. 

- tema- og prosjektarbeid som elevane definerer (ilag med lærar). 

- Gjesteførelesingar av ulike kapasitetar. 

- Fellesturar – ekskursjonar t.d. til AURA-kraftverket på Sunndalsøra. 

- Dokumentere og presentere det gruppa gjer. 

- Studiereise til Bolivia – planlagt i samarbeid med Norsk Folkehjelp. Her eit utdrag frå 

deira heimeside:  

”Utviklingssamarbeid i Bolivia: Det siste tiåret har landet vært preget av store sosiale 

mobiliseringer med blant annet marsjer og veiblokader for nasjonal kontroll av 

naturressurser («vannkrigen» i 2000 og «gasskrigen» i 2003) og en ny og rettferdig 

økonomisk politikk. I 2006 bidro den indianske bondebevegelsen i samarbeid med den 

bolivianske arbeiderbevegelsen til at landet fikk sin første valgte indianske president, Evo 

Morales. 

Året etter begynte arbeidet med å utvikle en ny grunnlov, og i januar 2009 ble grunnloven 

vedtatt i folkeavstemming. Med den er et viktig grunnlag lagt for bredere sosial deltakelse og 

demokrati. Grunnloven befester urfolksrettigheter og nasjonal kontroll over naturressursene. 

Forvaltning av naturressurser, som gass, jord og vann, og gode vilkår for demokratisk 

utvikling står sentralt for folkelige bevegelser i et land hvor utenlandske interesser og 

nasjonale eliter har skapt diskriminering og stor sosial og økonomisk urettferdighet. 

Landet står midt i utfordrende politiske reformprosesser. NFs samarbeidspartnere, som 

primært er knyttet til den indianske bondebefolkningen, er aktive deltakere. De politiske 

endringene de siste årene har provosert den tradisjonelle makteliten i Bolivia, både fordi de 

mister sine privilegier og misliker at landet har en indiansk president. Samtidig er forholdet 

mellom de sosiale bevegelsene og myndigheter i perioder anstrengt, blant annet fordi 

organisasjonene ikke synes myndighetene gir nok rom for deltakelse og innflytelse. 

Norsk Folkehjelp arbeidet i Bolivia i perioden 1983-93 og startet opp igjen i 2005. 

Samarbeidet er knyttet til organisasjonsutvikling og politisk skolering, som blant annet tar 

opp rollefordeling mellom myndigheter og organisasjoner.” 
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4. Rammevilkår: 

 

EF vil ha godt samarbeid med Norsk Folkehjelp, Molde og Omegn DNT, Statkraft sitt 

settefiskanlegg, elveeigarlagt m.fl. for å for det beste innhaldet på plass.  

Undervisningspersonalet vil delta i ulike eksterne samarbeidsfora og ha høg kompetanse 

innan tema. 

 

 

 

4.4.2.3 Fagplan Friluftsliv: Eresfjord Ekstreme – entrepenørskap og ekstremsport.     

Reisemål: Nepal            

1. Mål  

- Gje elevane høve til å oppleve meistring i det å få til noko nytt og finne fram sine mest 

kreative evner 

- Gje elevane gode kunnskapar om og gode haldningar til naturen rundt oss.  

- Gje elevane respekt for skaparverket gjennom å bruke, forske og ferdast i naturen. 

2. Innhald 

- UT på tur, både med og utan ski. 

- Som Espen Askeladd utforske og finne…. Kanskje t.o.m. gull. 

- Gje elevane forståelse og kunnskap om kreftene i naturen og korleis vi kan nytte dei 

t.d. i kraftproduksjon og matproduksjon. 

- La elevane få sjansen til å utforske rennande vatn og ulike måtar å nytte det. 

- La elevane sjå samanhengane mellom sol, regn, vind, jord, klima, miljø, ja kort og 

godt naturens gang i eit fungerande økosystem. 

- Toppturar både til fots og på ski. Desse toppane er mykje bruka, spesielt til 

laussnøkøyring, telemark og randoné: Skjorta, Litl-Skjorta, Ryssdalsnebba, 

Trolltindane, Fløtatind, Vikesaksa, Sjøvdøla, Nonshaugen, Kvitfjellet, 

Styggevershaugen, Ugelhaugen (elva Ugla som kjem derifrå, renn rett bak 

folkehøgskolen, og utgjer grense mot nabo), Naustaksla, Jamtetind og fleire.

   

 

Frå ”Oppdag 

Eresfjord av Bård 

Smedstad”: 

http://player.vimeo.c

om/video/42973575 

Her på Nebba. 

http://player.vimeo.com/video/42973575
http://player.vimeo.com/video/42973575
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- Kajakk og kano både på elv, vatn og fjord. 

 

3. Arbeidsmåtar:  

- Diskusjon og samarbeid i gruppa    

- sanse, observere, sortere, gjere forsøk, gjere feltarbeid og drive miljømåling og 

undersøkingar i naturen. 

- tema- og prosjektarbeid som elevane definerer (ilag med lærar). 

- Gjesteførelesingar av ulike kapasitetar. 

- Fellesturar – ekskursjonar t.d. til Åknes-Tafjord Beredskapssenter, Stranda, til 

gruvemuseet på Rausand og sjå Aleris si drift idag. 

- Dokumentere og presentere det gruppa gjer. 

- Studiereise til Nepal – Nepal er eit fattig land med storslått natur. Den politiske 

situasjon har i ei årrekke vore ustabil. I juni 2008 blei landet republikk, men arbeidet 

med ei ny grunnlov går sakte. 

 

4 Rammevilkår: 

EF vil ha godt samarbeid med DNT, Dovrefjell Nasjonalparkstyre, Nesset Fjellstyre, Norsk 

Folkehjelp, Høgskolen i Molde, KavliMoenGård, Nesset Kraft, Småkraft, Statkraft og 

Statnett. m.fl. for å for det beste innhaldet på plass.  

Ei entrepenør/innovasjonslinje på folkehøgskolen vil ha store mulegheiter til å hente idear og 

inspirasjon både frå geologiske studie, frå energiberarstudie, frå eksprimentering og forsking. 

Undervisninga vil ha eit praktisk utgangspunkt etter ”learning by doing”-prinsippet. Sjå 

vedlagde LÆREPLAN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING. Dette blir 

gjennomført prosjektretta i eit kortare tidsrom (3-4 veker)  
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4.4.3 Valfag 
Elevane vel valfag etter skolestart. Det er ikkje alle faga som kan startast opp, berre dei som 

får mest tilslutnad. Nokre valfag går gjennom heile året, andre valfag har vi i kortare periodar. 

Her set vi opp ei liste men legg inn innhald berre i nokre for ikkje å gjera søknaden for 

omfattande: 

  

4.4.3.1 Fjord og fjell – Jakt og Fiske – jegerprøven 

1. Mål 

- Skape gode haldningar til friluftsliv gjennom bruk av naturen både i ny og gammal 

tradisjon til hausting og glede. 

- Elevane skal ha gode ferdigheiter før dei skal jakte sjølve, m.a. i våpenbruk. 

 

2. Innhald 

- Villrein – 10000 år med jakt og fangst. 

- Møte med aktiv reinsjeger 

- Delta på reinsjakt  

- Delta på hjortejakt 

- Fellefangst 

- Skytetrening på skytebane 

- Fugletitting 

- M.m 

 

3. Arbeidsmåtar 

Her gjeld ”Learning by doing-prinsippet”. 

4. Rammefaktorar 

Skolen lagar gode avtalar med fjellstyret, grunneigarar, nasjonalparkstyret og andre som 

disponerer rettane til dei områda vi skal bruke. 

 

4.4.3.2 Turguide i naturen  

1. Mål 

Skape gode haldningar til friluftsliv ved å ferdast i naturen. 

Lære å oppdage og å undre ser over naturfenomen 

2. Innhald 

- Årstidene – naturens gang 

- Flora og fauna 

- Spesielt om villrein. 

- Spesielt om villaks 

- Spesielt om rovvilt 

- Mat i naturen 

- Naturvettreglar 

- M.m 
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3. Arbeidsmåtar 

- Diskusjon og samarbeid i gruppa    

- Ut å observere, gjere feltarbeid og undersøke i naturen. 

- tema- og prosjektarbeid som elevane definerer (ilag med lærar). 

- Gjesteførelesingar av ulike kapasitetar 

 

4. Rammefaktorar 

Skolen lagar gode avtalar med fjellstyret, grunneigarar, nasjonalparkstyret og andre som 

disponerer rettane til dei områda vi skal bruke. 

 

Andre valfag: 

3 Rolleleik og spesialeffektar 

4 3D grafikk og speldesign 

5 Klepparkurs – samarbeid med elveeigarlaget 

6 Gullgraving og geologi 

7 Kortreist mat på alle fat. Mat frå fjell og fjord på alle bord 

8 Mat med meisterkokkar 

9 Hest og riding 

10 Dans 

11 Volleyball og andre balleikar  

12 Toppturar på ski/ laussnøkøyring og topp turar på sykkel/ kajakk  

13 Musikkorps – fellesøving i lag med Eresfjord Musikklag 

14 Religionsforståelse 

15 Repetisjonskurs i studieførebuande fag som norsk, engelsk, matematikk. 
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4.5 Årsplan 
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5 Bygg og anlegg, byggbeskrivelse og kostnadsoverslag. 

 

Folkehøgskolen her i dag 20 elevrom med kapasitet til 40 elevar, kjøkken, spisesal, peisestove 

i 1.etg. og 1 leilegheit i 2.etg. I kjellaren er det vaske- og strykerom (moderne utstyr), fleire 

store boder/ oppbevaringsrom og eit stort aktivitesrom (no innreia som pub) med smale vindu 

høgt oppe på veggen. Dagens bygg er totalt 1182 m
2
, der 825 m

2
 er i 1. og 2. etg. I tillegg er 

det garasje med to portar og avfallsrom. Tomten er berre 2,7 da, så vi har skrive 

intensjonsavtale med nabo om kjøp av tilleggsareal. Då får vi plass til uteaktivtetar, parkering 

og høve til utbygging. 

5.1 Skisseprosjekt nye Eresfjord Folkehøgskole 
Skissene under syner korleis vi ser for oss bygningen etter påbygging av ein etasje med 

klasserom og ekstra elevrom. Vi vil då ha gode undervisningsareal i eige bygg og ha utvida 

kapasiteten til å huse minimum 50 elevar (36 elevrom). 

 

 



25 

 

 

 



26 

 

 

 



27 

 

 

 

 



28 

 

5.2  Samarbeid med Eresfjord Barne- og Ungdomsskule 
Skulen med samfunnshusdel, fotballbane, gode inne- og uteareal, ligg berre 500 meter frå 

folkehøgskolen. Vi har skrive intensjonsavtale for å kunne leige gymsal, skolekjøkken og evt. 

klasserom i den tida skulen sjølv ikkje treng det. 

  

Avstanden mellom dei to skulane er ca. 500 meter. 

         Skisse over 

1. etg. I Eresfjord barne- og ungdomsskule, med gymsal og heimkunnskapsrom. 

Eresfjord Folkehøgskole 
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5 Kostnadsoverslag for investeringsbehova i to alternativ: 

Nesset Kommune har inngått opsjonsavtale for kjøp av Eira Gjestegård med eigarane, jamfør 

K-sak 4/13 den 07.02.2013. Skisseprosjektet datert 26.02.2013 for renovering og påbygg av 

nødvendig nytt areal, synleggjer ein stor kostnad p.g.a. at full renovering utløyser nye 

tekniske krav til heile bygget (alt.1). Alt.2 bygger på same arealbehovet men her har vi tatt ut 

alt det nye arealet (570 m2) og plasser det i eitt nybygg ved sidan av gjestegården.  

Alt. 1 (renovere og bygge på ein etasje på eksisterande bygg i samsvar med skisseprosjekt): 

* tal i tusen kr 2014 2015 2016 Totalt: 

Kjøp av Eira Gjestegård kr. 3250 
   Kjøp av tilleggsareal 10 da 200 
   Storvøling eksisterande bygg 

(1130m2) 10300 10300 
  Påbygg  (570 m2) 5200 5200 

  Uteareal – parkeringsplass o.l.  300 
         Inventar og utstyr 

 
500 200 

 Minibuss 
  

200 
  sum 

 
19250 16200 200 35650 

      Alt. 2 (renovere gamlebygget med ventilasjon, brannvarsling elektro og oppvarming og sette opp 

eit nytt bygg ved sida av det gamle): 

* tal i tusen kr 2014 2015 2016 Totalt: 

Kjøp av Eira Gjestegård kr. 3250 
   Kjøp av tilleggsareal 10 da 200 
   Oppgradere eksisterande bygg 

(1130m2) 5500 
   Nybygg 2 etasjar  300 +270 m2 

 
7500 6750 

 Uteareal – parkeringsplass o.l.  300 
         Inventar og utstyr 

 
500 500 

 Minibuss 
  

200 
  sum 

 
9250 8200 7250 24700 

      
      Årlege finasieringskostnader alt.1 - 35 mill 2 217  

  Årlege finasieringskostnader alt.2 - 24 mill: 1 523  
   

6  Finansiering og framdriftsplan 

Første skoleåret kan gjennomførast utan at ein treng nye elevrom. Dermed kan ein starte med 

renovering av eksisterande areal og byggetrinn 1 for å få eigne klasserom. Klasseromma på 

skolen er mykje opptekne på dagtid. Byggetrinn 2 med nye elevrom kan gjennomførast andre 

evt. tredje året, men det blir likevel ein langt høgare pris ved å bygge i to omgangar, stipulert 

til så mykje som ca 6000kr/m2 eller 8 millionar meir enn å bygge/ renovere alt i eitt prosjekt. 

Dette kom fram i skisseprosjektet. 
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Alternativ 2 byggjer på ei mindre oppgradering av eksisterande bygg, utan at du utløyser dei 

siste tekniske krava (TEK 10). Det må settast inn balansert ventilasjonsanlegg, nytt 

brannvarslingssystem og truleg forbetre det elektriske anlegget. I tillegg set ein opp eit 

nybygg med nødvendige klasserom og ca. 15 nye internatrom. Dette kostar ca. ti millionar 

mindre og gjev nøyaktig same bruksareal, men du sit att med ein gammal og ein ny bygning.  

Nesset Kommune tek ansvar for å opprette eit eigarselskap som i første runde kan stå for 

overtaking av bygget og oppgradering til folkehøgskole. Nesset Kommune vil saman med 

andre offentlege og private aktørar vil bidra til at folkehøgskolen kan starte opp utan altfor 

høg husleige. 

Området rundt skolen må opparbeidast til eit teneleg og godt område både for læring og 

aktivitet. Vi får kjøpe tilleggsareal av nabo slik at tomta blir ca 12 da. Mykje av 

opparbeidinga kan gjerast på dugnad. 

 

7   Driftsbudsjett for dei tre første åra 

Driftsbudsjett dei tre første åra basert på tilskotssatsar i 2013 med vekstprofil som for 2012 til 2013 

Første årsbudsjett er sett opp som eit halvt år, d.v.s. oppstart i august.  

 
Inntekter: 

      ÅR 
   

1. skoleår 2. skoleår 3. skoleår 

Basistilskot 
   

 kr          767 350   kr       1 580 741   kr          1 628 163  

Tilskot pr elev (omrekna tilskotselev) kr 72 842,40  kr      1 119 952   kr       3 059 381   kr          3 915 279  

Elevpengar - eigenbetaling kr 85 000,00  kr      1 275 000   kr       3 400 000   kr          4 250 000  

Husleigetilskot - overslag 
 

 kr          300 000   kr           600 000   kr             600 000  

Storvølingstilskot 
  

kr 500 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 

Driftsinntekter 
  

 kr      3 962 302   kr       9 640 122   kr        11 393 442  

Utgifter: 
     Lønn - snittberegning 
  

 kr      2 100 000   kr       4 775 680   kr          5 754 112  

Andre driftskostnader ca 35% av driftsbudsjettet   kr          693 403   kr       3 374 043   kr          3 987 705  

Finasieringskostnader alt.1 (: 
 

kr 850 000 kr 2 180 000 kr 2 180 000 

Finasieringskostnader alt.2: 
 

kr 611 000 kr 1 084 820 kr 1 526 048 

Kostnader alt.1: 
  

kr 3 643 403 kr 10 329 723 kr 11 921 817 

Kostnader alt.2: 
  

kr 3 404 403 kr 9 234 543 kr 11 267 865 

Driftsresultat alt 1: 
  

 kr          318 899   kr         -689 601   kr            -528 375  

Driftsresultat alt 2: 
  

 kr          557 899   kr           405 579   kr             125 577  

       

       Parameter: 1. skoleår 2. skoleår 3. skoleår 
   elevtal 30 40 50 
   stillingsprosent: 7,5 8,2 9,5 
   snittlønn 560000 582400 605696 
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Vedlegg: 

1 Svar frå Norsk Folkehjelp med stadfesting av intensjon om samarbeid. 

Emne: VS: Etablering av Eresfjord folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. 
 
 
 
Fra: Ivar Christiansen [mailto:ich@npaid.org]  

Sendt: 7. februar 2013 10:03 
Til: Toril Melheim Strand 

Emne: RE: Etablering av Eresfjord folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. 

 
Hei Toril. 
Jeg oversender deg saken fra vårt ledermøte. Som du ser av vedtaket er Norsk Folkehjelp positive til 
opprettelse av en folkehøyskole i Eresfjord i Nesset kommune. 
Vennlig hilsen 
Ivar Christiansen 
 
Sak til SL-møtet mandag:  
  
Norsk Folkehjelp er invitert av Nesset kommune til å samarbeide om opprettelsen av Eresfjord 
Folkehøgskole – freds- og menneskerettsskolen, gjennom å Inngå en intensjonsavtale om å stille oss 
bak en søknad om opprettelse av folkehøyskolen.  
I tillegg er vi invitert til å inngå intensjonsavtale om å gå inn i driftsorganisasjonen (styret) og å bidra 
med planlegging av studieturer til utlandet. Amnesty har fått en tilsvarende invitasjon.  
  
Oppsummering av saken:  

-          Initiativet for å invitere Norsk Folkehjelp kommer fra medlemmer i regionen.  
-          Tendensen på folkehøyskolene de siste årene er at Norsk Folkehjelps kunnskap og erfaring 

knyttet til friluftsliv og til internasjonal virksomhet er i vinden. Denne tendensen finner en på 
flere, uavhengig av skolens opphav. Arbeiderbevegelsen har Folkehøyskoler på Ringsaker og 
på Bømlo.  

-          Vi bør utnytte alle anledninger til å bidra med våre erfaringer og kunnskap overfor elevene 
på folkehøyskolene. Det har vi også ressurser til ved våre ansatte og medlemmer. Vi kan også 
samarbeide om å arrangere studieturer til utlandet.  

-          Vi mangler ressurser til å gå inn som eiere og i styre for folkehøyskoler. Det er også spørsmål 
om en for nær tilknytning til en skole svekker mulighetene for å bli invitert til å formidle 
kunnskap og erfaringer på andre folkehøyskoler.  

  
Forslag til vedtak:  
Vi kan gi vår anbefaling om opprettelsen av folkehøyskolen og vi vil gjerne bli invitert til å bidra med 
våre erfaringer og kunnskaper i framtidig undervisning og studieturer, men vi har ikke ressurser til og 
ønsker ikke å gå inn på eiersiden eller i driftsorganisasjonen. 
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2 LÆREPLAN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING  

Læreplana er tufta på Læreplan i Entreprenørskap og bedriftsutvikling for det Vidaregåande skuleverket, fastsett som 
forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007  

Formål  
I ein global kunnskapsbasert økonomi er entreprenørskap og innovasjon sentralt for verdiskaping og velferd. 
Samfunnet er kjenneteikna i aukande grad av sosialt, kulturelt og økonomisk mangfald. For samfunnet vert 
individet si evne til omstilling og nyskaping viktig. Formålet med faget «Entreprenørskap og bedriftsutvikling» 
er å utvikle personlege sider og haldningar og å gje kunnskap og innsikt i korleis eleven kan sjå moglegskap og å 
utvikle desse til berekraftige verksemder. Faget skal gje forståing for entreprenørskap og kva rolle 
entreprenørskap spelar for næringsutvikling i Noreg.  
Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal auke kompetansen om korleis ei verksemd vert etablert, driven og 
utvikla. Vidare skal faget auke forståinga for etiske og miljømessige følgjer ved næringsverksemd. Opplæringa 
skal gje forståing for ulike fagområder som leiing, økonomi, marknadsføring, sal og personalpolitikk. Faget skal 
gje innsikt i innovasjon og kva dette har å seie for bedriftsutvikling og verdiskaping. Vidare skal faget gje 
kompetanse om internasjonale marknadsmoglegheiter og Noreg si rolle i internasjonal økonomi. Opplæringa 
skal fremje tverrfagleg forståing, samarbeidsevne og nettverksbygging. Vidare skal opplæringa stimulera til å 
vera nyfiken, kreativ gjennom å fremje evne til initiativ, ettertanke, analytisk og heilskapleg tenking.  
Opplæringen skal legge til rette for bruk av ulike læringsarenaer og stimulere til samarbeid med arbeids- og 
næringsliv. Læringsarbeidet må legge til rette for bruk av metodikk som styrker den entreprenørielle 
kompetansen og gir opplevelse av relevans og mestring. Dette kan være å arbeide med virkelighetsnære, 
praktiske problemstillinger i en sosial kontekst med eleven som aktør for egen læring. Det kan være metoder 
for idé- og kreativitesutvikling, å etablere en ungdomsbedrift og andre metoder som skaper sammenheng 
mellom teori og praksis i opplæringen. Videre skal opplæringen i faget stimulere læringsviljen og motivere til 
videre studier, arbeid og livslang læring.  

Innhald i «Entreprenørskap og bedriftsutvikling»  
Entreprenørskap  
Entreprenørskap handlar om omgrepet entreprenørskap i ein sosial, kulturell og økonomisk samanheng og kva 
rolle entreprenørskap spelar for idéutvikling og verdiskaping. Sentralt i faget er identifikasjon av molegheiter, 
kreativitet, nettverk, etikk og miljø.  

Etablering  
Etablering handlar om å identifisera forretningsmoglegheiter og gjere noko med desse. I dette fagområdet skal 
eleven gjere seg kjend med:  

 Utvikling av forretningsplan,  

 Aktuelle selskapsformer  

 Utrekning av kapitalbehov  

 stifting av ei verksemd i Noreg  
FOLKEHØGSKOLE I ERESFJORD  

2 Drift  
Fagområdet Drift handlar om å planleggje og drive ei verksemd. Eleven skal gjera seg kjend med omgrep som:  

 leiing  

 produktutvikling  

 marknadsføring  

 sal  

 økonomi  

 personalpolitikk.  
 

Praktisk tilnærming  
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I undervisninga vil ein leggje vekt på å trekkje inn lokale verksemder i regionen med ei viss 
internasjonal tilknytning. Døme på aktuelle verksemder er:  

 Eirawater AS  

 Aleris Aluminum Norway AS  

 Hydro Aluminium AS  

 Oshaug Metall AS  

 National Oilwell Varco  

 Axess  

 Glamox  
 

Timetal  
Valfaget «Entreprenørskap og bedriftsutvikling» tilsvarar inntil 140 årstimar  

Grunnleggjande ferdigheiter:  
I «Entreprenørskap og bedriftsutvikling» vert dei grunnleggjande ferdighetene å forstå slik:  
Å kunne uttrykkje seg munnleg i entreprenørskap og bedriftsutvikling vil seie å ha ein medveten språkbruk 
tilpassa målgruppe og situasjon slik at ein kan kommunisere internt i ei bedrift og i forhold til eksterne 
samarbeidspartnarar. Å kunne uttrykkje seg munnleg vil seia å diskutere faglege problemstillingar, gje uttrykk 
for eigne meiningar, stille kritiske spørsmål og argumentere. Det omfattar óg å kunne gjennomføra ein 
salgssamtale og presentera ei verksemd.  
Å kunne uttrykkje seg skriftleg i faget «Entreprenørskap og bedriftsutvikling» inneber å greie ut om, forklare, 
vurdere, drøfte og reflektere over faglege tema. Det vil seia å argumentere logisk med eit klårt og presist språk 
ved utarbeiding av forretningsplan og markedsstrategi. Vidare å dokumentere arbeidsprosessar som lekk i 
verksemder sitt kvalitetssikrings- og utviklingsarbeid. Det inneber óg å skrive formelle brev, møteinnkallingar, 
referat, rapportar, e-post, notat og kunne utarbeide profileringsmateriell med sikker og korrekt språkbruk.  
Å kunne lese i faget «Entreprenørskap og bedriftsutvikling» inneber å utforska, tolke og lese kritisk 
dokumenter, fagtekster, rekneskap, tabellar, statistikk og grafiske framstillingar. Det vil seie å setje seg inn i 
problemstillingar og trekkje ut relevant fagleg informasjon som grunnlag for problemløysing og utvikling.  
Å kunne rekne i faget «Entreprenørskap og bedriftsutvikling» inneber å rekne ut kapitalbehov ved oppstart av 
ei verksemd og utarbeide drifts- og likviditetsbudsjett. Det vil si å føre og avslutte et regnskap og utarbeide 
statistikker og diagrammer.  
Å kunne bruke digitale verkty i faget «Entreprenørskap og bedriftsutvikling» inneber bruk av 
tekstbehandlingsprogram, rekneark og presentasjonsverkty. Å bruke digitale verkty betyr óg å innhente 
relevant informasjon fra nettstader, utøve kildekritikk, sortere og analysere materiale. Det inneber óg å 
utarbeide, presentere og publisere multimediaprodukt. FOLKEHØGSKOLE I ERESFJORD  

3 Kompetansemål  
Entreprenørskap og bedriftsutvikling  
Entreprenørskap  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

 beskrive hovudtrekka i utviklinga av næringslivet i Noreg  

 forklare innhaldet i entreprenørskapsomgrepet i ein sosial, kulturell og økonomisk samanheng  

 drøfte kva rolle entreprenørskap spelar for verdiskaping og sysselsetting i samfunnet  

 vurdere moglegheiter for næringsverksemd med utgangspunkt i lokale og regionale ressursar  

 gjøre greie for støtteapparatet for etablerarar  

 diskutere verdien av nettverkssamarbeid  

 drøfte etiske og miljømessige konsekvensar ved ei bedriftsetablering  

 beskrive kreative metodar for idéutvikling  
 

Etablering  
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

 gjennomføre ein kreativ idéprosess for å utforme forretningsidear  

 utforme mål og visjoner for ei verksemd  

 vurdere og velgje ut formålstenleg selskapsform for ei verksemd  
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 rekne ut kapitalbehov og hente inn informasjon om ulike finansieringstilbod  

 utarbeide ein forretningsplan  

 kartlegge nettverksmoglegheiter og utarbeide ein plan for nettverkssamarbeid  

 gjennomføre et stiftingsmøte  

 gjere greie for grupperollar og gruppeprosessar  

 gjennomføre tilsetjing i høve til lover, forskrifter og reglar  
 

Drift  
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

 beskrive utviklingsprosessen for eit produkt  

 vurdere ulike marked og målgrupper for ei verksemd  

 utarbeide ein marknadsstrategi for ei verksemd  

 lage profileringsmateriell og presentere ei verksemd  

 gjennomføre ein salsamtale for eit produkt  

 føre og avslutte eit reknekap i høve til lover, forskrifter og reglar  

 utarbeide drifts- og likviditetsbudsjett  

 drøfte verdien av eit godt internt samarbeidsklima  

 gjere greie for ulike strategiar for leiing, og lage ein plan for personalarbeidet  

 gjere greie for generelle krav til HMS og internkontroll i ei verksemd  

 utarbeide miljørapport og årsrapport for ei verksemd  

 gjere greie for ulike årsakar til at verksemder vert avvikla  
 

Vurdering  

Det er inga formell vurdering i dette valfaget. 

 

 

 

 



35 

 

3 Intensjonsavtale om sambruk/ leige av skolelokale 
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4  Avstandar 
Fra Eresfjord til Molde: 73 km 

Fra Eresfjord til Sunndalsøra: 55 km 

Fra Eresfjord til Åndalsnes: 80 km (togstasjon) 

Nærmeste flyplass er Årø lufthavn, Molde, 69 km 

 

 

 

 



Nesset kommune Arkiv: X22

Arkivsaksnr: 2013/123-5

Saksbehandler: Ellen Undseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset kommunestyre 14/13 21.03.2013

Uttale vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Sunnmøre, 
Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, samt kommunene Os i 
Hedmark, Vanylven og Bindal

Vedlegg
1 Høring og varsel om vedtak for kommunene tilknyttet 110-sentralene i politidistriktene Sunnmøre, 

Nord-Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
2 Vedtak til uttale fra KS Møre og Romsdal om evt. omorganisering av 110-sentralane
3 Saksframlegg

Rådmannens innstilling

1. Nesset kommune ser det som positivt at nødmeldingstjenesten blir styrket gjennom etablering av et 
Nødnett med felles nødnummer og nødalarmeringssentraler.

2. Kommunen er imidlertid i tvil om det er fornuftig å legge ned 110-sentralen for Møre og Romsdal og 
flytte tjenesten til en større sentral i Trondheim.

3. 110-sentralen i Ålesund er i dag en av landets mest robuste, og har så langt dokumentert meget god 
faglig kvalitet. Det er ingen grunn til å tro at sentralen ikke vil oppfylle de krav til robusthet som 
fremtidens nødmeldetjeneste vil kreve.

4. Utredningen fra DSB er mangelfull når det gjelder dokumentasjon på nødvendigheten av flyttingen. Det 
er ikke gjort noen risiko- og sårbarhetsanalyse som understøtter vedtaket. Og det er heller ikke gjort 
noen konsekvensanalyse som stiller de to løsningene opp mot hverandre. 

5. Vi mener derfor at beslutningsgrunnlaget er for dårlig, noe som i ettertid kan gi utilsiktede negative 
konsekvenser for befolkningen i Møre og Romsdal. 

6. Det er ikke dokumentert at den skisserte omorganiseringen vil opprettholde tryggheten for innbyggerne 
i Nesset kommune.

7. Denne uttalelsen er å betrakte som en innvending til direktoratets vedtak.



Saksopplysninger

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har varslet kommunene om at de har fattet 
vedtak om å gjennomføre en omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Sunnmøre, 
Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, samt kommunene Os i Hedmark, Vanylven 
og Bindal.

DSB vil i denne omgang legge

 kommunene tilknyttet 110-sentralen i Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal politidistrikter 
(lokalisert i Ålesund) til en 110-sentral i Sør-Trøndelag (lokalisert i Trondheim)

 kommunene tilknyttet 110-sentralen i Nord-Trøndelag politidistrikt (lokalisert i Namsos) til en 
110-sentral i Sør-Trøndelag (lokalisert i Trondheim)

Direktoratet gir de berørte kommunene tilknyttet de tre 110-sentralene en mulighet til å uttale seg til 
vedtaket. Frist for uttalelse er satt til 29. mars 2013.

Direktoratet opplyser blant annet følgende som begrunnelse for vedtaket:

“DSB har gjennom lengre tid arbeidet for større og robuste enheter i brann- og redningsvesenet og 
ved 110-sentralene. Nødalarmeringssentralene for brann ble sist omorganisert i 2003 fra 47 til 24 
sentraler, og DSB reduserer nå antall 110-sentraler ytterligere. Bakgrunnen for endringen av 
nødalarmeringstjenesten for brann til færre og mer robuste sentraler er 22. juli kommisjonens rapport 
som blant flere funn slår fast at politiets operasjonssentraler er for små. Dette har direkte 
overføringsverdi til nødalarmeringssentralene for brann, og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) 
har gitt DSB oppdrag om å gjøre de nødvendige endringer knyttet til organiseringen av 110-
sentralene.
Nødmeldetjenesten for brann er per i dag organisert med nødalarmeringssentraler lokalisert i 20 
regioner, som omfatter ett eller flere politidistrikter. Dagens organisering fremstår med for små 110-
sentraler, de er til dels enmanns betjente og operatørene har for få hendelser å håndtere til at 
kvaliteten blir tilfredsstillende. Denne organiseringen medfører at få 110-sentraler er i stand til å 
håndtere en stor eller flere hendelser samtidig.”

Vurdering

Direktoratet har invitert de berørte kommunene til dialogmøter om vedtaket, og viser til at det i 
vedtaksformuleringen er tatt inn følgende forbehold: “- dersom det ikke kommer avgjørende 
innvendinger i denne høringen –“. I Møre og Romsdal ble slikt møte holdt 7. mars 2012. 

Det legges opp til en rask gjennomføringsplan. I Direktoratets brev, som følger denne saken som et 
vedlegg, sies det følgende:

“Omorganiseringsprosessen for 110-sentralene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, 
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag må være ferdig, inkludert vedtak og eventuelle klager, i løpet av 
juni 2013. Etter dette vil en endring av antallet 110-sentraler og lokalisering medføre en betydelig 
risiko for at innføring av Nødnett i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-Trøndelag 
og Nord-Trøndelag forsinkes vesentlig.”

På Regjeringens initiativ planlegger Direktoratet en omfattende omlegging av nødberedskapen i 
landet. Siktemålet er å etablere et landsdekkende Nødnett med felles nødnummer, noe som i dag er 
under utprøving gjennom et pilotprosjekt i Drammen. Resultatet av pilotprosjektet kan gi grunnlag for 
en landsdekkende ordning med ett felles nødnummer og felles nødalarmeringssentraler.



Det vi i denne saken skal mene noe om er hvordan 110-tjenesten skal organiseres for innbyggerne i 
Møre og Romsdal, og hvor en også har et perspektiv på at den organiseringen som blir valgt, vil kunne 
bli den operative også når en felles nødalarmeringssentral blir etablert.

Møre og Romsdal har en tremannsbetjent 110-sentral som dekker 36 kommuner og ivaretar sikkerhet 
og beredskap for nærmere 260 000 innbyggere. Dette er den største av sentralene som DSB nå foreslår 
lagt ned. 
Sentralen for Møre og Romsdal har erfaring fra storulykker og har fått mye ros for hvordan de har 
håndtert ulykker og vanskelige situasjoner. Den har særdeles god kunnskap om geografiske 
utfordringer, lange fjorder, høye fjell, svært utsatt kystlinje, undersjøiske tunneler, farlig gods på vei, 
Norges største fergefylke, gassmottakene på Nyhamna og Tjeldbergodden, ca. 500 cruiseskipsanløp i 
året, skredfare fra bl.a. Åkerneset og Mannen, mange bedrifter som omfattes av storulykkeforskriften, 
og 4 flyplasser.

God lokalkunnskap, spesialkompetanse og lang erfaring med å håndtere ulike utfordringer knyttet til 
topografi og geografiske utfordringer må vektlegges når endringene om 110-sentralene nå skal 
gjennomføres.

Den vedtatte endringen av 110-sentralenes inndeling vitner om et hastverksarbeid som ikke er 
forankret i en konsekvensutredning eller et beskrevet risikobilde. Den eneste henvisningen er 
rapporten fra 22. juli kommisjonen, som for øvrig ikke hadde noen kritiske merknader til 110-
sentralenes håndtering av terrorhendelsen. Mange mener, og det med god begrunnelse, at den 
endringen som direktoratet nå har vedtatt vil svekke beredskapen i Møre og Romsdal.

Vi er også blitt kjent med at direktoratet har omgjort sitt vedtak når det gjelder Telemark og Agder. 

Økonomiske konsekvenser

DSB har i sitt varsel om vedtak punkt 3.2.2 konkludert med at en sammenslåing vil gi lavere kostnader 
for kommunene. Færre 110-sentraler vil redusere kostnadene for mottak, etablering og drift av 
Nødnett, i tillegg til lavere kostnader til ordinær drift ved nødalarmeringssentralene. Hvor mye en kan 
spare er ikke nevnt. Det er derfor foreløpig uklart om dette vil ha økonomiske konsekvenser for Nesset 
kommune. 

Betydning for folkehelse
Endring av organisering av 110-sentralene, vil ikke ha betydning for folkehelse i Nesset kommune.



















Til 
Kommunane i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Stortingsrepresentantar for Møre og Romsdal
 
 
Vedtak til uttale gjort i fylkesmøte i KS Møre og Romsdal 7. februar 2013.
 
KS Møre og Romsdal gjorde følgjande vedtak til uttale om mogleg omorganisering av 110-sentralane i 
fylkesmøte den 7. februar 2013:
 
« Vedtak:
KS Møre og Romsdal reagerer sterkt på at DSB vurderer å flytte 110-sentralen frå Ålesund i Møre og Romsdal 
til Trondheim. Ei flytting vil ikkje gi eit betre tilbod til innbyggarane, heller tvert i mot. Den kjennskapen til 
fylket som den eksisterande 110-sentralen har opparbeidd seg gjennom år, er verdifull når ulukka råkar. 
Dette har vist seg i mange tilfelle, og KS er oppteken av å ivareta den tryggleiken for innbyggarane. Møre og 
Romsdal har store område som er rasutsett, ein vérhard kyst og utfordrande fjordområder. Samarbeidet 
med naudetatane har vore god og livsviktig i krisesituasjonar, det har vist seg i mange tilfelle.

KS Møre og Romsdal ber DSB om ikkje å flytte 110-sentralen frå Ålesund og Møre og Romsdal.

Vedteke mot 1 stemme»

 
Uttalen vert sendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
 
Dette til orientering.
 
Med venleg helsing

 

 Ta miljøhensyn – vurder om du verkelig må skrive ut denne e-posten

 

May-Ann Bruun
Spesialkonsulent KS Møre og Romsdal
Special Consultant

  
Epost Email: may-ann.bruun@ks.no

Telefon Phone: (+47) 24 13 26 00

Mobil Cellular: (+47) 907 39 870

http://www.ks.no  
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Sandøy kommune Saksframlegg

Dato: 08.02.2013 Saksbeh.: IGm-Andre Breivik
Arkivref: 2013/28-4 / M80

Utvalssaksnr Utval Møtedato
13/10 Formannskapet 27.02.2013
13/10 Kommunestyret 27.02.2013

Sandøy kommunestyre si fråsegn til DSB sitt varsel om
vedtak vedrørande omorganisering av 110-sentralane i
politidistrikta Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør-
Trøndelag, Nord-Trøndelag, samt kommunane Os i
Hedmark, Vanylven og Bindal

Vedlegg:
Pressemelding m.kart frå DSB dat.03.01.2013
Høring og varsel om vedtak vedrørende omorganisering av
110-sentralene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal,
Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, samt kommunene Os i Hedmark,
Vanylven og Bindal dat.31.01.2013
Notat frå Møre og Romdal 110-sentral KF dat.09.01.2013
Kopi av brev til Justisministeren udatert
Nasjonalt risikobilde 2012 (uprenta, finnast på www.dsb.no)

Framlegg til vedtak:
Med bakgrunn i det som kjem fram i skriv og pressemelding frå DSB, finn Sandøy
kommunestyre at tryggleiken for innbyggjarane vil bli vesentleg svekka dersom 110-sentralen i
Ålesund vert nedlagt. Sandøy kommunestyre meiner at det ikkje er godt nok utgreidd kva
konsekvensar ei nedlegging av 110-sentralen i Ålesund vil få, og ber om at DSB stoppar den
forhasta prosessen med nedlegging til det er gjennomført ei grundig konsekvensutgreiing av
omstruktureringa, slik at eit eventuelt vedtak også kan bli lovleg etter forvaltningslova § 17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.02.2013

Behandling:

Vedtak:
Formannskapet tilrår samrøystes: Som framlegget.



Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2013

Behandling:

Vedtak:
Samrøystes vedtak: Som tilrådinga.

SAKSUTGREIING

BAKGRUNN FOR SAKA
Den 03.01.2013 sendte DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap) ut
pressemelding om at dei i lys av terroren 22.juli 2011, vil styrke landets 110-
sentralar, ved å redusere talet på sentralar med om lag 50%.
Den 31.01.2013 sendte DSB ut varsel om vedtak om omorganisering av 110-
sentralane til berørte kommunar, med uttalefrist den 29.03.2013.

SAKSOPPLYSNINGAR
Sandøy kommune er, saman med resten av kommunane i Møre og Romsdal, knytt til
110-sentralen i Ålesund. Denne sentralen dekkjer 36 kommunar, i tillegg til å vere "back up" for
Sogn og Fjordane sin sentral.

Denne saka vert lagt fram for kommunestyret fordi vår kommune har ein flat
organisasjonsstruktur, og ikkje har noko (hovud)utval der saka kan handsamast.

I veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §4-5, er det sett
følgjande krav:

"Kommunene innenfor en region skal være tilsluttetfelles nodalarmeringssentral som til
enhver tid skal kunne ta imot meldinger om brann- og andre ulykker og iverksette nodvendige
tiltak.
Nodalarmeringssentralen skal hafast bemanning av kvalifisert personell og være organisert
slik at melding blirforsvarlig mottatt, registrert ogfulgt opp. Nodalarmeringssentralen
skal være samordnet med ovrige nodetaters nodalarmeringssentraler."

VURDERING
Det er uheldig at denne prosessen har blitt gjennomført på kammerset hjå DSB, og at
kommunane far servert (for det meste via media) ein fasit på korleis ei optimal organisering av
110-strukturen vil vere, utan at det er lagt opp til at prosessen skal involvere kommunane som sit
med lokalkunnskapen.

Det er ikkje utført konsekvensanalysar, risikovurderingar o.1.,og det er heller ikkje klart kva
mandat DSB har for å sette dette i gang. Prosessen, slik den no er lagt opp, er truleg heller ikkje
lovleg etter forvaltningslova §17, (Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst
som muligfor vedtak treffes).

Grunngjevinga for dei svært korte fristane vi har fått for medverknad, er at dette må vere på
plass for å unngå at nødnettutbygginga ikkje skal bli ytterlegare forsinka.



I desember 2012 vart det nedsett ei arbeidsgruppe som skulle vurdere framtidas brann- og
redningsvesen, samt 110-sentralar. Arbeidsgruppa skulle kome med si instilling innan
1.desember 2013. Det er difor vanskeleg å forstå at denne prosessen blir iverksett før denne
gruppa har fått kome med si instilling.

Dersom 110-sentralen i Ålesund hadde vore av dei minste, og dersom dei hadde vist manglande
evne til å handtere dei hendingane dei blir stilt overfor, hadde Sandøy kommune vore tent med
at vi vart tilknytt Trondheimssentralen. Slik er det derimot ikkje, 110-sentralen i Ålesund er ein
av dei største i landet og har, ved dei store hendingane (Fjelltunraset, Nordlysbrannen og
Dagmar), vist at dei har evne til å utføre sine oppgåver på ein god måte.

Sandøy kommune ligg ytterst på kysten, og utsett til for vèr og vind. Vi vart, som fleire andre
kommunar i landsdelen, hardt råka av nyttårsorkanen 01.01.1992, og Dagmar i 2011.

I DSB sin publikasjon "Nasjonalt sikkerhetsbilde 2012" er det skissert 12 scenariar som etter
deira vurdering utgjer dei største truslane mot samfunnet. Det dreier seg mellom anna om
følgjande naturhendingar; ekstremver, flaum, fjellskred, pandemi, skogbrann, solstorm,
vulkanutbrot. Når det gjel store ulykker, dreier det seg om; farlege stoff, skipsulykker,
atomulykker, offshoreulykker og tilsikta hendingar som terrorangrep, sikkerheitspolitiske kriser
og cyberangrep.

Fleire av desse kan ha stor sannsynlegheit for å inntreffe i nettopp vår landsdel:
Ekstremver: på grunn av golfstraumenvil dette svært sarmsynlegtreffe Møre og
Romsdal.
Fjellskred: det er på grunn av høg sannsynlegheit for ras i fylket etablert overvaking av
områda Åknes i Stranda kommune, Hegguraksla i Norddal kommune og Mannen i
Rauma kommune.
Giftig gassutslepp: på grunn av uhell med farleg gods på industrianlegg.
Industribrann: Møre og Romsdal er eit fylke med mykje industri.
Skipskollisjon: her er scenariet skissert slik: "Risikoanalysen tar utgangspunkt i en
kollisjon mellom en oljetanker og et cruiseskip et sted på vestkysten av Norge i midten av
mai."
Gass og oljeutblåsing: Vi har fleire anlegg for behandling av gass i fylket.
Terrorangrep: tilsikta handlingar som til dømes angrepet på Utøya kan også skje i vårt
område.

Sett i lys av desse scenaria er det eit stort paradoks at DSB vil bygge ned beredskapen her. Dette
står i grell kontrast til alt anna beredskapsarbeid, der ein set inn kompenserande tiltak der den
identifiserte risikoen er størst, eller uakseptabelt stor for å kompensere eller redusere risiko. Ei
nedlegging av både Florø og Ålesund 110-sentralvil medføre at denne landsdelen vil vere
dårlegare rusta til å oppretthalde tryggleiken for innbyggjarane, mykje på grunn av den
openberre mangelen på lokalkunnskap i ein sentral i Bergen eller Trondheim.

DSB har i sitt varsel om vedtak grunngjeve omorganiseringa med den flengjande kritikken
politiet sine operasjonssentralar fekk i 22.juli kommisjonen sin rapport. Dette dreier seg i
hovudsak om politiet sin operasjonssentral i Oslo, som er landets største. Rapporten kritiserer
ikkje brannvesenet eller 110-sentralene.

Det er likevel ikkje dei store krisene vi er bekymra for. Vi er opptatt av å ha ein god fagsentral
som kan bistå oss i dei daglege oppgåvene og gjeremåla. Dette tilbodet fryktar vi vil bli svekka,
med den nye organiseringa. I Sverige og Finland (som har gjennomført liknande
omorganisering), har tilboda blitt så dårlege at brannvesena i regionane har måtta etablere eigne



fagsentralar for å stette dei behova brann- og redningsvesenet har. Det er i begge desse landa
nedsett granskingar som skal finne løysingar for å betre tenestene etter fleire dødelege
feilprioriteringar frå nødsentralane.

ØKONOMISKE KONSEKVENSAR
DSB har i sitt varsel om vedtak punkt 3.2.2, konldudert med at ei samanslåing vil gi lågare
kostnader for kommunane. Det er drift av nødnett saman med ordinær drift som er brukt som
grunngjeving for dette. Kor mykje ein kan spare er ikkje nemnt. 110-sentraleni Ålesund er ein
av landets billigaste i drift, og er i dag om lag 10% billigare enn Trondheim. Ein større sentral
vil medføre større utgifter, og det er ingen ting som tyder på at dette vil bli billigare for oss.

Dersom omorganiseringa fører til at mottak av automatiske alarmar, tryggleiksalarmar etc. ikkje
kan takast inn i ein ny Trondheimssentral, slik at det må inn i ein privat vaktsentral eller ein
eigen fagsentral, vil dette mest sannsynleg bli dyrare for kommunen.

KONKLUSJON
Det er frå DSB si side ikkje dokumentert at den skisserte omorganiseringa vil oppretthalde
tryggleiken for innbyggjarane i Sandøy kommune, og brannsjefen rår kommunestyret til å gå i
mot den varsla omorganiseringa av 110-sentralane.

Lasse Larsson Fjørtoft
rådmann

Kim-André Breivik
Brannsjef

Utskrift:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Møre og Romsdal 110-sentral KF, Sjømannsveien 1 b, 6008 Ålesund, Sunnmøre Regionråd,
Kommunane i Møre og Romsdal

Rett utskrift:
S ndøy kommune, 28.02.2013

PWir ,Fiinnøy
aksbehandlar



Nesset kommune Arkiv: F30

Arkivsaksnr: 2013/69-3

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset kommunestyre 15/13 21.03.2013

Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014.

Vedlegg: Brev fra IMDi, Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014.

Rådmannens innstilling

Det vises til brevet fra IMDi Midt- Norge hvor Nesset kommune blir anmodet om å ta imot 10 
flyktninger i 2013 og det samme antallet i 2014. 
Nesset kommune vil være positiv til å ta sitt ansvar ved å ta i mot flyktninger til bosetting og 
kommunestyret ber administrasjonen snarest gå i dialog med IMDi Midt- Norge for tilrettelegging for 
bosetting.

Saksopplysninger
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmoder i brev av 13. januar 2013 Nesset kommune 
om å bosette 10 flyktninger i 2013 og det samme antallet i 2014. 
I brevet står det blant annet at det er behov for 8500 kommuneplasser for flyktninger i 2013. 
Familiegjenforente holdes utenfor bosettingsvedtaket. Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting 
anbefaler kommunene å planlegge for et visst antall familiegjenforente i tillegg til antall flyktninger 
kommunen skal bosette. 
Frist for å gi tilbakemelding er satt til 15.3.2013. Kommunen har vært i kontakt med IMDi og 
underrettet om at kommunen ikke vil kunne overholde denne fristen pga. fremdrift til politisk 
behandling. IMDi har forståelse for dette og imøteser kommunens svar etter kommunestyre 21.3.2013.
Mottak av flyktninger for bosetting er ikke en lovpålagt oppgave for kommunene, men dersom staten 
skal oppfylle sine internasjonale plikter på området er staten avhengig av et nært samarbeid med 
kommunene. Det er også inngått samarbeidsavtaler med KS sentralt og flere departement om bosetting 
av flyktninger i kommunene. Bosetting av flyktninger i kommunene skjer i et nært samarbeid med 
IMDi som har ansvaret for å følge opp kommuner som tar i mot flyktninger. For Nesset kommune vil 
det være IMDi Midt - Norge med kontor i Trondheim som vil være kontaktleddet. IMDi Midt - Norge 
forplikter seg til å gi god oppfølging til bosettingskommunene og en kan forvente oppfølging av fast 
kontaktperson.

Fakta om flyktninger og bosetting i Norge.

Jfr. hjemmesiden til FN var det totalt 42,5 millioner mennesker på flukt i 2011. 26,4 millioner var på flukt i eget 



land, mens 16,1 millioner var flyktninger utenfor hjemlandet. Dette representerer en nedgang på 1,1 millioner 

i antallet internt fordrevne i forhold til rekordåret 2010.

Ifølge FNs flyktningkonvensjon fra 1951 defineres en flyktning som en person som har flyktet fra sitt 
land og har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk 
overbevisning eller medlemskap i en bestemt sosial gruppe, og som ikke er i stand til, eller, på grunn 
av slik frykt, ikke villig til å påberope seg sitt lands beskyttelse.

I Norge venter nå ca. 3900 personer med godkjent opphold i asylmottak. Dette er det største antallet 
siden 1990 årene. Av disse er det bare i underkant av 1000 personer som har fått bostedskommune. 
Det vil si at ca. 2900 sitter i asylmottak i påvente av plasser i kommunene. Kommunene har de siste 
årene gjennomsnittlig tatt i mot ca. 5700 personer til bosetting. I tillegg kommer familiegjenforening.

Statens mål er at de kommuner som har bosatt flyktninger over år, nå må bosette flere enn tidligere 
samt at nye kommuner må bidra ved å være villig til å bosette flyktninger.
Kommunene som bosetter flyktninger må beregne at dette er en permanent oppgave, men at antall 
flyktninger kan variere fra år til år.

Kommunen har ikke kjennskap til hvilke målgruppe flyktninger som vil være aktuell for bosetting i 
Nesset kommune, men av de som har behov for bosetting i asylmottakene er det en overvektig i 
forhold til enslige.  En antar at over halvparten av disse har familie i hjemlandet som de ønsker å søke 
familiegjenforening med. Nesset kommune er ikke anmodet om å ta i mot enslige mindreårige.

Økonomi.
Kommuner som tar i mot flyktninger til bosetting mottar integreringstilskudd over 5 år som skal bidra 
til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid med sikte på 
at de bosatte skal komme i arbeid og greie seg selv. Tilskuddet skal dekke de gjennomsnittlige 
utgiftene som kommunen er forventa å få de første fem årene. 

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Sum

Voksne* 165 000 166 800 135 000 80 000 70 000 616 800

Barn 145 000 145 000 145 000 80 000 70 000 575 000

Enslige voksne 215 000 166 800 135 000 80 000 70 000 666 800

Skoletilskudd 11 400 11 400 11 400 11 400 11 400 57 000

Barnehagetilskudd 22 900 0 0 0 0 22 900

Opplæringstilskudd** 30 300 52 000 32 800 0 0 115 100

* Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år.

** Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne

Integreringstilskuddet utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått 
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av asyl og personer som 
har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt- situasjon, samt overføringsflyktninger med 
innreisetillatelse. 



I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig 
med hovedperson og de som får familieinnvandring på senere tidspunkt.  

Introduksjonsprogram 
Flyktninger mellom 18 og 55 år har både rett og plikt til å delta i et Introduksjonsprogram samt 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Målet med Introduksjonsprogrammet er at den bosatte skal 
komme seg raskes mulig ut i arbeid eller utdanning. Introduksjonsprogrammet skal gi grunnleggende 
ferdigheter i norsk, gi innsikt i norsk samfunnsliv og forberedelser til deltagelse i yrkeslivet. 
Introduksjonsprogrammet følger Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere (Introduksjonsloven).
Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby Introduksjonsprogrammet. Programmet 
kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for det kan tiden 
utvides til inntil tre år. Program som består av aktiviteter (f.eks. arbeidspraksis) som ikke krever 
forberedelser eller etterarbeid, regnes 37,5 timer pr uke som fulltid. Program som har store krav til 
egenaktivitet regnes 30 timer som fulltid.

Individuell plan
Det skal utarbeides individuell plan for alle som skal følge Introduksjonsprogrammet. Planen skal 
utformes etter kartlegging av den enkeltes opplæringsbehov og hvilke tiltak den enkelte kan 
nyttiggjøre seg.

Introduksjonsstøtte
Introduksjonsstøtte er det den enkelte mottar for deltakelse i Introduksjonsprogrammet. Støtten 
utbetales som årlig tilskudd for personer over 25 år og tilsvarer 2G som for tiden utgjør
kr 164 244. Deltagere under 25 år mottar 2/3 av samme beløp. Støtten reduseres ved ugyldig fravær. 
Introduksjonsstøtten er å se på som lønn i den perioden de deltar i programmet og skal dekke utgifter 
til hus, mat, klær, transport med mer. Støtten er skattepliktig, men danner ikke grunnlag for 
pensjonspoeng eller feriepenger.

Vurdering

Nesset kommune har ikke bosatt flyktninger på svært mange år da kommunen har vært sett på som for 
liten i forhold til folketall. Dette er nå endret da behovet for bosetting er økt og en ser at de store 
kommunene ikke kan greie å bosette alle alene. 
I utgangspunktet mener rådmannen at Nesset kommune bør være positiv til anmodningen fra IMDi. 
Kommunen har ett mål om flere innbyggere og tilrettelegging av flere arbeidsplasser, men rådmannen 
ser også at dette vil skape en del utfordringer.

Planlegging av bosetting
Dersom Nesset kommune sier ja til å ta i mot bosetting vil dette kreve god planlegging og mye 
forberedelser innen flere tjenesteområder. Viktige temaer vil være tilrettelegging for bolig, barnehage, 
skolegang, helsetjenester, gjennomføring av Introduksjonsprogrammet og etter hvert muligheter til 
arbeid. En må være forberedt på at det i den første tiden vil være behov for kontinuerlig oppfølging av 
de som bosettes her. Det er viktig med skreddersøm og tilpasset program for hver enkelt flyktning. 
Hvordan en skal organisere dette må planlegges godt og rådmannen ser at det vil være behov for ny 
kompetanse for å kunne lykkes i dette arbeidet. 

Bolig
Den største utfordringen rådmannen ser er tilgjengelighet til egnede boliger for de som ankommer. Da 
boligsosial handlingsplan var vedtatt, var det ikke spørsmål om bosetting av flyktninger i Nesset, så 



denne målgruppa er derfor ikke med i planperioden. For at flyktningene lett skal kunne integreres i 
lokalmiljøet er det vesentlig at de kan bosettes sentralt. Slik rådmannen ser det kan bosetting løses ved 
å leie boliger hos private eller at kommunen tar ansvar for å bygge boliger tilpasset for denne 
målgruppen.

Opplæring
Gjennomføring av Introduksjonsprogrammet og opplæring i grunnskolen vil kreve ekstra lærerkrefter 
både i forhold til voksne og barn. Kommunen vil få tilskudd til opplæring, men når det gjelder 
grunnskolen er beløpet lavt i forhold til våre kostnader. Til orientering koster en ekstra skoletime ca kr 
30 000 i året. 

Mulighet for arbeid
Erfaring fra andre kommuner viser at det er svært viktig med tett samarbeid i forhold til det lokale og 
regionale næringsliv med tanke på tilrettelegging av praksisplasser og arbeidsplasser. Arbeidsfokuset 
bør inn allerede fra første dag nye flyktninger ankommer. Målet må være raskest mulig å komme i 
arbeid for å kunne bli integrert i samfunnet og selvstendige i forhold til økonomi. 

Organisering av arbeidet
Det vil være naturlig å tenke at flyktningetjenesten og Introduksjonsprogrammet for flyktninger som 
bosettes i Nesset kommune, blir en del av de kommunale oppgavene i NAV- kontoret. Her har de 
ansatte kompetanse i forhold til bolig, økonomiske stønader og til å få personer raskt ut i arbeid eller 
videre utdanning. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at det er behov for ekstra ressurser til 
koordinering, programveiledere og til oppfølging av den enkelte flyktning. En antar at dette vil tilsvare 
minimum 100 % stilling totalt det første året. Usikkerheten er om flyktningene blir boende eller flytter 
ut av kommunen etter kort tid. Tilskuddene følger den enkelte flyktning og det er tilskuddene som 
legger premissene for økonomien i de oppgavene som tilrettelegges.
Fra IMDi får vi opplyst at hvis kommunen sier ja til bosetting, forventes det at vi utarbeider en plan for 
hvordan og når mottak kan skje. Kommunen må i planleggingen ta høyde for familiegjenforening.

Oppsummering
Dersom Nesset kommune skal ta i mot flyktninger må en se på dette som et langsiktig arbeid og en må 
være forberedt på at en må ta i mot flyktninger også utover 2014, dette både med tanke på oppbygging 

av boligmasse, kompetanse i tjenesteområdene og det økonomiske fundamentet for mottaket. For 
kommunene er det en frivillig oppgave å bosette flyktninger og det er kommunen selv som bestemmer 
hvor mange flyktninger de vil bosette.
Integreringstilskuddet skal dekke de direkte kostnadene som kommunen får ved bosetting. Dette dreier 
seg i første rekke om administrasjon av ordningen, sosiale tjenester, helsetjenester, tolketjeneste, 
gjennomføring av Introduksjonsprogrammet, bo veiledning, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, 
kultur- og ungdomstiltak mv. Det vil være vanskelig å si eksakt hvilke kostnader dette utløser, men 
erfaring fra andre kommuner tilsier at de første årene med bosetting har de største kostnadene. Enkelte 
kommuner uttaler klart at dette ikke er god butikk. 
Ved senere bosetting vil erfaring og godt innarbeidede rutiner forenkle oppgavene. Det er også 
vesentlig at de som bosetter seg får tett oppfølging og dermed muligheten til raskest mulig å komme ut 
i arbeid for å greie seg selv. Flyktningene vil ikke motta økonomisk støtte etter at de er ferdige med 
Introduksjonsprogrammet. Det betyr at om de ikke kommer i arbeid eller videre i utdanning, vil de bli 
avhengig av økonomiske ytelser fra NAV. 



Økonomiske konsekvenser

En har valgt å vise noen eksempler på kostnadsbilde ved bosetting:

År 2 År 2

Årlig tilskudd for 10 voksne 
enslige

2 150 000 1 668 000

Opplæringstilskudd 303 000 520 000

Introduksjonsstøtte - 1 642 440 -1 642 440

Personalkostnader 100 % -600 000 -600 000

Til diverse utgifts kostnader 205 440 -54 440

År 2 År 2

Årlig tilskudd for 6 enslige 

voksne + 1 familie med 2voksne 
og 2 barn

1 290 000 

620 000

1 000 800

623 600

Opplæringstilskudd 242 400 416 000

Introduksjonsstøtte 8 voksne* - 985 464 - 985 464

Personalkostnader 100 % -600 000 -600 000

Til diverse utgifts kostnader 566 936 454 936

*Noe usikker på om tallene er riktige, mulig at det skal utbetales mer til familie.

Som tabellene viser vil tallene variere i forhold til hvilke flyktninger som bosettes. Kommunen har 
liten påvirkning i forhold til dette. En er kjent med at det er flest enslige flyktninger som venter på 
bosetting.

En antar at det i 2. året hvor en ev bosetter 10 nye flyktninger, vil være behov for ytterligere 50 % -
100 % stillingsressurs. Etter forventet progresjon i Introduksjonsprogrammet reduseres 
integreringstilskuddet til kommunen etter 2. året, samtidig som at flyktningene ikke lenger mottar 
introduksjonsstøtte. Tilskuddene følger den enkelte flyktning og det er tilskuddene som legger 
premissene for økonomien i de oppgavene som tilrettelegges.

Betydning for folkehelse



Nesset kommune Arkiv: D37

Arkivsaksnr: 2008/1120-39

Saksbehandler: Claus Reiners

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 27/13 07.03.2013

Nesset kommunestyre 16/13 21.03.2013

Badeplass Eidsvågleira - revidert planløsning

Vedlegg
1 Badeplass Eidsvågleira - planløsning vedtatt i PS 74/11
2 Badeplass Eidsvågleira - forslag til  revidert planløsning

Rådmannens innstilling

Rådmannen ser positivt på administrasjonens forslag til endringer i planløsningen. Endringen medfører 
at badeplassen ligger litt mer beskyttet ved uvær. Vi får også etablert et større toalettbygg og naust enn 
opprinnelig forutsatt innenfor samme kostnadsramme.

1. Revidert planløsning med strandsone vendt mot nord vedtas.

2. Eksisterende bygning (gårdssaga) bevares. Det etableres toalettbygg og naust i bygget. 

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Saken ble ettersendt til møtedeltakernes iPad 05.03.2013.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

Rådmannen ser positivt på administrasjonens forslag til endringer i planløsningen. Endringen medfører 
at badeplassen ligger litt mer beskyttet ved uvær. Vi får også etablert et større toalettbygg og naust enn 
opprinnelig forutsatt innenfor samme kostnadsramme.

3. Revidert planløsning med strandsone vendt mot nord vedtas.

4. Eksisterende bygning (gårdssaga) bevares. Det etableres toalettbygg og naust i bygget. 



Saksopplysninger

Det vises til vedtak i Nesset kommunestyrets i PS 74/11 vedrørende plan for utbygging for 
badeplassen på Eidsvåg leira. I forbindelse med gjennomgang og kvalitetssikring av prosjektet har 
administrasjonen sett på revidert planløsning. Revidert planløsning ble presentert i Nesset 
kommunestyre 07.02.2013. Kommunestyret videresendte revidert planløsning til Nesset formannskap 
til behandling.

Vurdering

Administrasjonen har utarbeidet en revidert planløsning som vil medføre en rekke forbedringer i 
forhold til vedtatt planforslag. Endringene ble gjort på bakgrunn av erfaringer man har fått etter 
ødeleggelsene stormen Dagmar forårsaket i romjula 2011 blant annet ved Moldes strandpromenade 
ved Rica Seilet Hotel. I Eidsvåg lå det rekved langs hele strandsonen.

Forslaget til revidert planløsning medfører følgende forbedringer:

Strandsonen:
1. Orientering av ”strandsonen” mot nord, istedenfor mot vest:

Strandsonen blir på den måte vesentlig bedre skjermet mot storm, bølgepåkjenning og 
høyvann. Sannsynlighet for ødeleggelser under storm blir mindre. Dette gjelder især for den 
planlagte rampe med gelender (som skal bygges etter bestemmelser om universell utforming).

2. Årlige vedlikeholdskostnader:
Kostnader for oppryddingsarbeidet av vrakgods, opparbeiding av strandsonen og utlegging av 
finmasser i strandsonen blir mindre ved orientering av strandsonen mot nord.

3. Tilgjengelighet
Adkomsten til sjøen blir ikke svekket som følge av å vri ”strandsonen” mot nord istedenfor mot 
vest. 

Gårdssag:
Den eksisterende bygningen er i teknisk god stand. Fundamenter, treverk og utvending kledning er 
stort sett fri for mangler. Administrasjonen foreslår å bevare eksisterende bygning og etablere 
toalettbygg og naust i den gamle gårdssaga. Fordeler ved denne løsningen er:

1. Ved utfyllingen er gårdssagen bedre skjermet mot sjøen enn naust / toalettbygg beskrevet i 
tidligere vedtatt planforslag – alternativ 2.

2. Eksisterende bygning er tilkoblet strøm- og vannforsyning.

3. Den eksisterende bygningen ”Gårdssaga”, har et betydelig større areal enn naust / toalettbygg 
beskrevet i opprinnelig planløsning - alternativ 2 , 136m² mot 42m².

4. Ved å benytte eksisterende bygningsmasse vil man kunne etablere naust/toalettbygg i første 
byggetrinn uten merkostnad for prosjektet. I opprinnelig planløsning og budsjett er ikke 
kostnader til naust medregnet.



Økonomiske konsekvenser

Endret forslag til planløsning, vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser. Prosjektet vil kunne 
gjennomføres innenfor tildelt ramme.
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Nesset kommune Arkiv: L71

Arkivsaksnr: 2011/541-8

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 21/13 07.03.2013

Nesset kommunestyre 17/13 21.03.2013

Oppstart av planarbeid - Boligområde i Eresfjord

Vedlegg
1 Boligareal ved Coop Eresfjord - GID 093/048
2 Coop Eresfjord II
3 Videre arbeid for tomteregulering i Eresfjord

Rådmannens innstilling

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 starter Nesset kommunen arbeid med å lage 
reguleringsplan for deler av følgende eiendommer GID 093/048, 091/015 og 093/077.
Formålet med planarbeidet er blant annet å legge til rette for boligbebyggelse med adkomstvei.

Det vises til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal i brev av 20.01.12 har gitt aksept for å legge til rette 
for boligtomter på deler av eiendommen GID 093/048. 

Planarbeidet vil ha en totalkostnad på kr 160 000. Det innvilges et tilskudd på kr 100 000 fra 
Kraftfondet. Det søkes om tilskudd fra Utviklingsfondet til dekning av resterende beløp.  

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-8 starter Nesset kommunen arbeid med å lage 
reguleringsplan for deler av følgende eiendommer GID 093/048, 091/015 og 093/077.
Formålet med planarbeidet er blant annet å legge til rette for boligbebyggelse med adkomstvei.



Det vises til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal i brev av 20.01.12 har gitt aksept for å legge til rette 
for boligtomter på deler av eiendommen GID 093/048. 

Planarbeidet vil ha en totalkostnad på kr 160 000. Det innvilges et tilskudd på kr 100 000 fra 
Kraftfondet. Det søkes om tilskudd fra Utviklingsfondet til dekning av resterende beløp.  

Saksopplysninger

Nesset kommune har i lengre tid arbeidet med å avklare areal for nye boligtomter i Eresfjord, da 
spesielt i nærheten av Coop Eresfjord. 

Eresfjord bygdalag har og hatt fokus på at det må legges bedre til rette for boligbygging.
Jan Haram har signalisert interesse for å tilrettelegge tomter på deler av eiendommen sin.

På bakgrunn av denne interessen har Nesset kommune utarbeidet skisseforslag for boligtomter på 
eiendommen GID 093/048.  
Arealet er avsatt til LNF sone i kommuneplanens arealdel, men Fylkesmannens landbruksavdeling og 
Statens vegvesen har gitt aksept på at en kan arbeide videre med prosjektet, som innebærer:

1. Utarbeide en reguleringsplan
2. Utarbeide kostnadsoverslag for å avklare om grunneier vil stå for opparbeidelse av tomter

Nesset kommune hadde møte med Jan Haram 7. februar 2013 der en ble enighet om at det skulle 
avklares om Nesset kommunen kunne dekke utgifter for gjennomføring av planarbeidet. 

Pbl § 12-8. Oppstart av reguleringsplanarbeid

Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 
Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal planspørsmålet legges 
fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, 
og kan bistå i planarbeidet.

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis 
som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Registrerte grunneiere og 
festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer til 
planområdet, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at 
planarbeidet tas opp.

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis. 

Vurdering

For å kunne komme videre med avklaring av boligtomter i Eresfjord må det settes i gang arbeid med å 
lage en reguleringsplan. For å sikre en rask fremdrift av planarbeidet vil rådmannen foreslå at planen 
utarbeides med ekstern bistand. Det vil medføre at reguleringsplanen trolig kan egengodkjennes i løpet 
av 2013. 

Rådmannen mener reguleringen ikke er så omfattende at den utløser krav om konsekvensutredning 
med planprogram. Det vises til at kommunen allerede har drøftet saken med overordnet 
landbruksmyndighet. 



Planområdet som legges til grunn ved melding om oppstart av reguleringsplanarbeid. Det berører 
følgende eiendommer;

- GID 093/048, dyrkamark  (Jan Haram)
- GID 091/015, veigrunn (Laura Sundvik)
- GID 093/077, parkeringsareal (Coop Eresfjord)

Økonomiske konsekvenser

Rådmannen antar at kostnadene med en slik plan vil være ca kr 160 000. Rådmannen foreslår at 
planarbeidet finansieres ved bruk av kr 100 000 fra Kraftfondet og en søker om støtte fra 
Utviklingsfondet til resterende beløp. 
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www.fylkesmannen.no

Fylkesmanneni Møre ogRomsdalatab

Vår dato Vår ref.

20.01.2012 2010/4266/HANY/421.3
Saksbehandler, innvalgstelefon Dykkar dato Dykkar ref.

FylkesskogsjefHaraldNymoen, 71258204

Nessetkommune

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Nessetkommune.Kommuneplan 2009- 2020
Bustadarealpå gnr 93bnr 48 i nærleikenav COOP Eresfjord

Vi visertil synfaringsommaren2011,meklingsmøtethososs6/1-2012samtoversendingav
skisseplandatert17/1-2012, oversendtutanfølgjeskriv frå Nessetkommunev/jordbrukssjef
GunnarAstad.Dentilsendteskissamedlokalisering,tilkomstog utformingav bustadareal
pågnr 93bnr 48 erslik detblei konkludertmedundersynfaringanei sommar.Vi harikkje
vidarekommentararmedomsyn til vårt landbruksansvarvedreguleringsplanbasertpå
arealbrukslik skisseplanenviser.

Med helsing

SveinungDimmen(e.f.) Harald Nymoen
Samordnar Fylkesskogsjef

Kopi: OveringBjarneOtnes,her
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Nesset kommune

Ved/RolfJonas Hurlen

6460 Eidsvåg 7..desember 2012

Eresfjord bygdelag

Ved Marthe Steinsvoll

6470 Eresfjord

Vi takker for oppmøte!

Eresfjord bygdelagsstyre takker for ordfører Rolf Jonas Hurlens deltagelse og innspill på

Eresfjord bygelagsmøte den 16. oktober. Det var gode innspill ang. tomteutvikling i Eresfjord.

Bygdelaget ønsker nå fortgang i prosessen for tomtene. Vi ønsker at kommunen tar ansvar for

reguleringsarbeidet, hvis ikke grunneier selv gjør dette.

Bygdelaget jobber aktivt for økning av antall innbyggere og vi har tro på at kommunen

gjennom tomteutviklingsprosjektet gir bygda kjærkommen mulighet.

Vennlig hilsen
sfjord bygdelag

ÅvisYi
Ved Marthe Steinsvoll



Notat

Til:
Jan Haram, John Helge Frøystad og Hogne Frydenlund

Fra: Rolf Jonas Hurlen

Sak nr. Dato
2011/541-7 08.02.2013

Referat fra møte med Jan Haram om utvikling av boligområde i Eresfjord

Til stede: Jan Haram, John Helge Frøystad, Hogne Frydenlund og Rolf Jonas Hurlen
Tid: Fredag 8. februar kl 10.00 – 11.30

Ordfører orienterte om kommuneplanprosessen og ønsket om å bidra til å realisere det avsatte 
området i kommuneplana til boligbygging på Jan Harams eiendom.

Det ble diskutert ulike løsninger for reguleringsplanarbeidet og opparbeidelsen av området. 
Møtet konkluderte med følgende:

1. Hogne vil forberede en sak til formannskapsmøtet den 7. mars. Saken går på å få en 
politisk avklaring på om kommunen kan ta ansvaret for gjennomføringen av 
reguleringsplanarbeidet og de arkeologiske undersøkelsene for boligområdet. 
Kommunens arbeid søkes finansiert gjennom Kraftfondet og Utviklingsfondet.

2. Etter avklaringen i formannskapet vil John Helge og Vekstkommuneprogrammet bistå 
Jan Haram med å utarbeide kostnadsoverslag og tilbudsforespørsel for opparbeidelse av 
boligområdet. 



Nesset kommune Arkiv: 151

Arkivsaksnr: 2012/640-76

Saksbehandler: Solfrid Svensli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 20/13 07.03.2013

Nesset kommunestyre 18/13 21.03.2013

Investeringsbudsjettet for 2013 - regulering

Vedlegg
1 Investeringsregnskap 2012

Rådmannens innstilling

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjett for 2013 i henhold til følgende tabell:

Prosj.
nr

Navn på prosjekt
Opprinnelig 

budsjett 
2013

Regulering 
budsjett 

2013

Oppdatert 
bevilgning 

2013

Oppdatert 
totalramme for 

prosjektet

600127 Badeplass Eidsvågleira 2 150 000 83 000 2 233 000 2 500 000

600147 Eidsvåg sentrum 0 58 000 58 000 10 000 000

600152 Utvidelse NOS 0 278 000 278 000 26 677 000

600156 Aktivitetstssenteret 0 79 000 79 000 6 345 000

600158 Flerbrukshall 20 000 000 606 000 20 606 000 45 325 000

600211 Parkering heimetjenesten, søppelrom NOS 500 000 111 000 611 000 650 000

600231 Parkering ved småskolen og NOS 600 000 320 000 920 000 1 000 000

600245 Oppgradering kommuneveg Meisalstranda 0 273 000 273 000 600 000

600252 Parkering ved prestegarden 0 462 000 462 000 500 000

600257 Strandpromenaden 0 929 000 929 000 1 000 000

Tillegg IKT-investeringer 1 217 000 100 000 1 317 000 1 317 000

24 467 000 3 299 000 27 766 000 95 914 000

Økt finansieringsbehov er på kr 3 299 000 og finansieres slik:

Obligatorisk overføring fra drift til investering (mva 80 pst) kr    440 000
Ubrukte lånemidler kr 2 859 000
Total finansiering kr 3 299 000



Som en konsekvens av ytterligere bevilgning til investeringer endres driftsbudsjettet. Inntektene på 
momskompensasjon økes med kr 550 000. Obligatorisk overføring til investeringsbudsjettet økes med 
kr 440 000. Kr 110 000 avsettes til disposisjonsfond.

Bevilgning for tildeling av startlån økes med kr 2 107 000, fra kr 2 000 000 til kr 4 107 000. 
Tilleggsbevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.

Behandling i Nesset formannskap - 07.03.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 07.03.2013

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjett for 2013 i henhold til følgende tabell:

Prosj.
nr

Navn på prosjekt
Opprinnelig 

budsjett 
2013

Regulering 
budsjett 

2013

Oppdatert 
bevilgning 

2013

Oppdatert 
totalramme for 

prosjektet

600127 Badeplass Eidsvågleira 2 150 000 83 000 2 233 000 2 500 000

600147 Eidsvåg sentrum 0 58 000 58 000 10 000 000

600152 Utvidelse NOS 0 278 000 278 000 26 677 000

600156 Aktivitetstssenteret 0 79 000 79 000 6 345 000

600158 Flerbrukshall 20 000 000 606 000 20 606 000 45 325 000

600211 Parkering heimetjenesten, søppelrom NOS 500 000 111 000 611 000 650 000

600231 Parkering ved småskolen og NOS 600 000 320 000 920 000 1 000 000

600245 Oppgradering kommuneveg Meisalstranda 0 273 000 273 000 600 000

600252 Parkering ved prestegarden 0 462 000 462 000 500 000

600257 Strandpromenaden 0 929 000 929 000 1 000 000

Tillegg IKT-investeringer 1 217 000 100 000 1 317 000 1 317 000

24 467 000 3 299 000 27 766 000 95 914 000

Økt finansieringsbehov er på kr 3 299 000 og finansieres slik:

Obligatorisk overføring fra drift til investering (mva 80 pst) kr    440 000
Ubrukte lånemidler kr 2 859 000
Total finansiering kr 3 299 000

Som en konsekvens av ytterligere bevilgning til investeringer endres driftsbudsjettet. Inntektene på 
momskompensasjon økes med kr 550 000. Obligatorisk overføring til investeringsbudsjettet økes med 
kr 440 000. Kr 110 000 avsettes til disposisjonsfond.

Bevilgning for tildeling av startlån økes med kr 2 107 000, fra kr 2 000 000 til kr 4 107 000. 
Tilleggsbevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler.



Saksopplysninger

Ifølge kommunelovens § 46 nr. 1 er årsbudsjettet en bindende plan for kommunens midler og 
anvendelsen av disse i budsjettåret.  Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 7.4.2010 
oppsummert de viktigste punktene i forhold til budsjettering og finansiering av investeringsbudsjettet 
på følgende måte:

 Investeringsbudsjettet er ettårig, ikke års avhengig.
 Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger.  

Bevilgninger må være vedtatt i årsbudsjettet.
 Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas 

med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse 
med en budsjettregulering.

 Investeringene må samlet sett ha nødvendige (felles) finansiering, ikke på enkeltprosjekter.
 Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale 

(med giver), regnes alle midler i prinsippet som frie.
 Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille lovens krav til balanse, 

realisme m.v.

Dette betyr at alle prosjekter som ikke er avsluttet i 2012, men som heller ikke har fått bevilgning
i budsjettvedtaket for 2013, ikke har bevilgning for bruk i 2013.  Nesset kommune har flere 
investeringsprosjekter som av forskjellige grunner ikke ble ferdige i 2012.  Mange av prosjektene 
hadde bevilgninger som ikke ble oppbrukt. Rådmannen finner det derfor nødvendig å regulere 
investeringsbudsjettet for 2013 nå når regnskapet for 2012 er klart.

Pr. 31.12.2012 har kommunen ubrukte lånemidler med kr 11,7 mill, hvorav kr 9,6 mill er tatt opp til 
finansiering av investeringer. I forbindelse med behandling av økonomiplan 2013-2016 ble det anslått 
en rest på lånemidler på kr 5,8 mill per 31.12.2012. Dette er benyttet i budsjettet for 2013. Det vil si at 
det er igjen kr 3,8 mill til å finansiere nye investeringer i 2013. Bevilgninger utover dette må 
finansieres ved opptak av nytt lån eller andre frie midler som overføringer fra drift, eller fond.

Beskrivelse av prosjekter som trenger bevilgninger i 2013:

Startlån

Startlån er behovsprøvd og kan gis til blant andre unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige, 
funksjonshemma, og andre økonomisk vanskeligstilte husstander. Per 31.12.2012 står det igjen kr 2,107 mill i 
ubrukte lånemidler. I budsjettet for 2013 er det ført opp kr 2 mill i startlån. I henhold til Finanstilsynets 
retningslinjer bør ikke bankene låne ut mer enn 85 prosent av kjøpesummen. Det vil si at de som evt. mangler 
egenkapital kan søke kommunen om lån til dekning av egenkapital. Det er vanskelig å si hvor stor pågangen vil 
bli, men rådmannen antar at det er nok å budsjettere med de midlene som allerede er tatt opp, dvs. øke 
bevilgningen med kr 2,107 mill for 2013. 

600127 – Badeplass Eidsvågleira
Planer for utbygging av badeplass ble vedtatt i kommunestyret høsten 2011. Prosjektet er foreløpig satt på vent, 
inntil grunnundersøkelser i Eidsvåg sentrum er ferdigstilt. Det er bevilget 2,15 mill til prosjektet i 2013. 
Ubenyttet del av tildelt ramme for 2012 kr 83 000 ønskes bevilget for prosjektet i 2013, slik at total bevilgning i 
2013 blir 2,233 mill kr.  Totalrammen for prosjektet forblir uendret. Prosjektet forventes ferdigstilt 1. halvår 
2014.

Opprinnelig prosjektramme 2,500 mill
Brukt per 31.12.2012 0,067 mill
Bevilget for 2013 (K-sak 142/12) 2,150 mill
Tilleggsbevilgning 2013 0,083 mill



Nødvendig bevilgning 2013 2,233 mill

600147 – Eidsvåg sentrum
Etablering av apejungel ved småskolen (Eidsvåg fritidspark) inngår i arbeidet med utvikling av Eidsvåg 
sentrum. Arbeidet med apejungelen startet opp høsten 2012 og forventes ferdigstilt første halvår 2013. 
Prosjektet har ikke fått tildelt ramme for 2013. Ubenyttet del av tildelt ramme for 2012 kr 58 000 ønskes 
bevilget for prosjektet i 2013, slik at total bevilgning i 2013 blir kr 58 000 og prosjektet kan ferdigstilles som 
planlagt. Totalrammen for prosjektet forblir uendret. Prosjektet har formelt ikke godkjent bevilgning i 2013.

Opprinnelig prosjektramme 10 mill
Brukt per 31.12.2012 0,774 mill
Bevilget for 2013 (K-sak 142/12) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2013 0,058 mill
Nødvendig bevilgning 2013 0,058 mill

600152 - Utvidelse NOS
Prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet har en total kostnadsramme på kr 26,677 mill. Opprinnelig prosjekt omfattet 
ikke utskifting av varmeanlegget for eksisterende pasientrom. Det viser seg at oppvarmingen (NOBØ – vent) 
ikke fungerer godt sammen med det nye ventilasjonsanlegget. Arbeidet med ombyggingen av anlegget startet 
opp i desember 2012 og ferdigstilles første halvår 2013. Ubenyttet del av tildelt ramme for 2012 kr 278 000
ønskes bevilget for prosjektet i 2013, slik at total bevilgning i 2013 blir kr 278 000 og prosjektet kan 
ferdigstilles som planlagt. Totalrammen for prosjektet forblir uendret. Prosjektet har formelt ikke godkjent 
bevilgning i 2013.

Opprinnelig prosjektramme 26,677 mill
Brukt per 31.12.2012 26,399 mill
Bevilget for 2013 (K-sak 142/12) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2013 0,278 mill
Nødvendig bevilgning 2013 0,278 mill

600156 - Aktivitetstjenesten:
Aktivitetssenteret flyttet inn i nye lokaler i mai 2011. Gjenstående del av ramme ble i K-sak 21/12 bestemt at 
skulle benyttes til å etablere lokalt hjelpemiddellager og verksted for aktivitetstjenesten i ”Telebygget”. Lokalt 
hjelpemiddellager ble tatt i bruk høsten 2012. Ubenyttet del av tildelt ramme for 2012 kr 79 000, ønskes brukt 
til å etablere utvidet portåpning inn til verksteddelen, for å få inn større enheter (stor plentraktor etc). Total 
bevilgning i 2013 blir kr 79 000 og prosjektet kan ferdigstilles som planlagt. Totalrammen for prosjektet forblir 
uendret. Prosjektet har formelt ikke godkjent bevilgning i 2013.

Opprinnelig prosjektramme 6,345 mill
Brukt per 31.12.2012: 6,266 mill
Bevilget for 2013 (K-sak 142/12) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2013 0,079 mill
Nødvendig bevilgning 2013 0,079 mill

600158 - Flerbrukshallen:
I påvente av at arbeidet med grunnundersøkelsene i Eidsvåg skal ferdigstilles, samt manglende godkjenning av 
reguleringsplanen, er arbeidet med flerbrukshallen satt på vent. Ubenyttet del av tildelt ramme for 2012 
kr 606 000 ønskes bevilget for prosjektet i 2013, slik at total bevilgning i 2013 blir 20,606 mill kr. Totalrammen 
for prosjektet forblir uendret. 

Opprinnelig prosjektramme 45,325 mill
Brukt per 31.12.2012: 2,419 mill
Bevilget for 2013 (K-sak 142/12) 20,000 mill
Tilleggsbevilgning 2013 0,606 mill
Nødvendig bevilgning 2013 20,606 mill

600211 – Parkering hjemmetjenesten, søppelrom NOS:



I påvente av at arbeidet med grunnundersøkelsene i Eidsvåg skal ferdigstilles, er arbeidet med å bygge carport 
for hjemmetjenesten ytre satt på vent. Ubenyttet del av tildelt ramme for 2012 kr 111 000 ønskes bevilget for 
prosjektet i 2013, slik at total bevilgning i 2013 blir 0,611 mill kr. Totalrammen for prosjektet forblir uendret. 

Opprinnelig prosjektramme 0,650 mill
Brukt per 31.12.2012: 0,039 mill
Bevilget for 2013 (K-sak 142/12) 0,500 mill
Tilleggsbevilgning 2013 0,111 mill
Nødvendig bevilgning 2013 0,611 mill

600231 – Parkering ved småskolen:
Arbeidet med å etablere ny parkeringsplass ved småskolen hadde ikke framdrift som forventet i 2012.  
Ubenyttet del av tildelt ramme for 2012 kr 320 000 ønskes bevilget for prosjektet i 2013, slik at total bevilgning 
i 2013 blir 0,920 mill kr. Totalrammen for prosjektet forblir uendret. 

Opprinnelig prosjektramme 1,000 mill
Brukt per 31.12.2012: 0,080 mill
Bevilget for 2013 (K-sak 142/12) 0,600 mill
Tilleggsbevilgning 2013 0,320 mill
Nødvendig bevilgning 2013 0,920 mill

600245 – Oppgradering kommuneveg Meisalstranda:
Arbeidet med å oppgradere deler av kommunevegen på Meisalstranda startet opp høsten 2012, men ble ikke 
ferdigstilt. Før arbeidet ferdigstilles skal det monteres rekkverk, samt planeres/ryddes opp. Det er også mulig at 
oppsatt mur må forlenges ytterligere. I tillegg er det ønske om å utbedre ytterligere 100 m av vegen. 
Utbedringen omfatter vegutvidelse samt monteringer av rekkverk. Det er ikke rekkverk på strekningen i dag og 
i tillegg er vegbanen smal. Dette er en strekning som i henhold til Statens vegvesen håndbok 231 Rekkverk, skal 
ha rekkverk. Denne utbedringen er beregnet til å koste kr 250 000. Ubenyttet del av tildelt ramme for 2012 kr 
23 000 ønskes bevilget for prosjektet i 2013. I tillegg ønskes en tilleggsbevilgning på kr 250 000 slik at ny total 
ramme for prosjektet blir 0,600 mill kr.

Opprinnelig prosjektramme 0,350 mill
Brukt per 31.12.2012: 0,327 mill
Bevilget for 2013 (K-sak 142/12) 0,0 mill
Tilleggsbevilgning 2013 0,273 mill
Nødvendig bevilgning 2013 0,273 mill
Ny prosjektramme 0,600 mill

600252 – Parkering ved Prestegarden:
Arbeidet med å etablere ny parkeringsplass ved prestegarden, startet opp i 2012. Opprinnelig forslag ble ikke 
akseptert av Statens Vegvesen og ytterligere planlegging ble nødvendig. Prosjektet ble derfor ikke startet opp i 
2012. Ubenyttet del av tildelt ramme for 2012 kr 462 000 ønskes bevilget for prosjektet i 2013, slik at total 

bevilgning i 2013 blir kr 462 000. Totalrammen for prosjektet forblir uendret. Prosjektet har formelt ikke 
godkjent bevilgning for 2013.

Opprinnelig prosjektramme 0,500 mill
Brukt per 31.12.2012: 0,038 mill
Bevilget for 2013 (K-sak 142/12) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2013 0,462 mill
Nødvendig bevilgning 2013 0,462 mill

600257 – Strandpromenaden:



Arbeidet med å etablere Strandpromenade i Eidsvåg sentrum, startet opp i 2012. Det er gjennomført 
tilbudskonkurranse og entreprenør er tildelt oppgaven med å etablere denne. Prosjektet forventes ferdigstilt 
første halvår 2014. Ubenyttet del av tildelt ramme for 2012 kr 929 000 ønskes bevilget for prosjektet i 2013, slik 
at total bevilgning i 2013 blir kr 929 000. Totalrammen for prosjektet forblir uendret. Prosjektet har formelt ikke 
godkjent bevilgning for 2013.

Opprinnelig prosjektramme 1,000 mill
Brukt per 31.12.2012: 0,071 mill
Bevilget for 2013 (K-sak 142/12) 0 mill
Tilleggsbevilgning 2013 0,929 mill
Nødvendig bevilgning 2013 0,929 mill

IKT-investeringer 2013 - ny
Utbygging av bredbånd har vært tema i spørsmålsrunden i formannskapet den 24.01.13 og kommunestyret 
07.02.13. En konklusjon var at temaet skal opp til behandling i formannskapet den 07.03.13. Den generelle 
utbyggingen av fiber i Eresfjord vil ta tid. Det har vært oppgitt at en utbygging som også gir en løsning for Indre 
Nesset barne- og ungdomsskule vil ta inntil 2,5 år.
Det foreligger imidlertid et tilbud på kr 50 000 eks. mva for fremføring av fiber fra delingspunkt på Bjørvold til 
teknisk rom i skolens kjeller. I tillegg kommer etablering og internkabling, inkl. svitsjer, til sammen anslått til kr 
30 000 eks. mva. Dette vil gi en fiberløsning til skolestart høsten 2013. 
Behovet for bevilgning blir derfor anslagsvis kr 100 000 inkl mva. Dette var ikke tatt med i opprinnelig budsjett 
for 2013.

Bevilget for 2013 (K-sak 142/12) 1,217 mill
Tilleggsbevilgning 2013 0,100 mill
Nødvendig bevilgning 2013 1,317 mill

Vurdering

De fleste av investeringene som rådmannen ber om tilleggsbevilgning på hadde bevilgning i 2012, men ble ikke 
oppbrukt, jf. vedlagte investeringsregnskap for 2012.  I og med at KRD har presisert at investeringsregnskapet 
er ettårig må rådmannen be kommunestyret om ny bevilgning på mye av det som var bevilget tidligere.  

Mengden prosjekt opp mot tilgjengelig kapasitet samt uavklarte grunnforhold i Eidsvåg er hovedforklaringen på 
at ikke alt vi hadde planlagt ferdigstilt ble det i 2012. Rådmannen mener det skal være mulig å gjennomføre alle 
prosjektene som er satt opp for 2013. Ny status for framdrift av investeringsprosjektene vil bli gitt etter 1. 
tertial.

Økonomiske konsekvenser

Prosj.
nr

Navn på prosjekt
Opprinnelig 

budsjett 
2013

Regulering 
budsjett 

2013

Oppdatert 
bevilgning 

2013

Oppdatert 
totalramme for

prosjektet

600127 Badeplass Eidsvågleira 2 150 000 83 000 2 233 000 2 500 000

600147 Eidsvåg sentrum 0 58 000 58 000 10 000 000

600152 Utvidelse NOS 0 278 000 278 000 26 677 000

600156 Aktivitetstssenteret 0 79 000 79 000 6 345 000

600158 Flerbrukshall 20 000 000 606 000 20 606 000 45 325 000

600211 Parkering heimetjenesten, søppelrom NOS 500 000 111 000 611 000 650 000

600231 Parkering ved småskolen og NOS 600 000 320 000 920 000 1 000 000

600245 Oppgradering kommuneveg Meisalstranda 0 273 000 273 000 600 000



600252 Parkering ved prestegarden 0 462 000 462 000 500 000

600257 Strandpromenaden 0 929 000 929 000 1 000 000

Tillegg IKT-investeringer 1 217 000 100 000 1 317 000 1 317 000

24 467 000 3 299 000 27 766 000 95 914 000

Kommunestyret har i sak 142/12 den 13.12.2012 vedtatt investeringer for til sammen kr 39,3 mill for 
2013. Oppsummert viser oversikten at det bes om tilleggsbevilgninger på kr 3,299 mill utover allerede 
vedtatt investeringsbudsjett. Det er kun for prosjekt nr. 600245 Oppgradering kommuneveg 
Meisalstranda at det bes om utvidelse av totalramme fra kr 350 000 til kr 600 000, i tillegg til IKT-
investeringer hvor det er årlige budsjett. Ellers er totalrammene som tidligere vedtatt.

Investeringene som her er foreslått antas å gi en merverdiavgiftskompensasjon på kr 550 000. Dette 
kommer som inntekt i driftsregnskapet. 80 prosent av dette, dvs. kr 440 000, må obligatorisk overføres 
til investeringsregnskapet. Når denne overføringen er gjort trengs det kr 2,859 mill til å finansiere 
resten av tilleggsbevilgningen. Kommunen har ubrukte lånemidler som kan benyttes til formålet.

Resterende momskompensasjonen i drifta, kr 110 000, foreslås avsatt til disposisjonsfond.



Investeringsregnskap 2012 - skjema 2B
TOTAL

RAMME FERDIG

prosj. 

nr. Navn på prosjekt

Budsjett 

2012

Brukt pr. 

31.12.12

Rest + / 

overskrid - Brukt tidl. år

Brukt pr. 

31.12.12 Vedtatt    
1
)

Forventa 

slutt år

200117 Renovering småskoletrinnet Eidsvåg 265 000 180 623,40 84 376,60 33 515 481,12 33 696 104,52 33 780 000 2012

600127 Badeplass Eidsvågleira 150 000 67 095,77 82 904,23 0,00 67 095,77 2 500 000 2014

600147 Eidsvåg sentrum 800 000 742 520,86 57 479,14 31 625,00 774 145,86 10 000 000

600152 NOS - utvidelse 648 000 370 634,39 277 365,61 26 028 324,30 26 398 958,69 26 677 000 2013

600156 Aktivitetssenter 771 000 692 408,89 78 591,11 5 573 995,15 6 266 404,04 6 345 000 2013

600158 Flerbrukshall 1 500 000 893 951,32 606 048,68 1 524 938,49 2 418 889,81 45 325 000 2014

600169 Barnehage , forprosj. personal-/møterom 150 000 307 665,61 -157 665,61 92 794,00 400 459,61 243 000 2014

600185 Leilighet Botjenesten, avlastn.leil.2009-2010 179 000 68 888,77 110 111,23 2 620 894,54 2 689 783,31 2 800 000 2012

600188 Svømmehall ungdomssk. Eidsvåg, rehabil. 46 000 50 084,01 -4 084,01 2 653 635,39 2 703 719,40 2 700 000 2012

600197 VA - Stubø-Brekken 50 000 0,00 50 000,00 6 486 770,15 6 486 770,15 6 537 000 2012

600206 Kommunehuset - ombygging 60 000 50 282,00 9 718,00 3 939 627,66 3 989 909,66 4 000 000 2012

600211 Parkering, garasje/søppelrom NOS, forprosj 147 000 35 951,68 111 048,32 3 360,00 39 311,68 650 000 2013

600228 Skansen - digitalisering eiendomsarkiv  342 000 381 283,49 -39 283,49 937 519,08 1 318 802,57 1 750 000 2013

600231 Etabl. Parkeringsplasser EIBUS og HELOMS 387 000 67 030,55 319 969,45 13 050,00 80 080,55 1 000 000 2013

600234 IKT - investeringer 800 000 769 331,89 30 668,11 0,00 769 331,89 800 000 2012

600240 Overføringsledning til Raudsand 206 000 74 287,20 131 712,80 244 058,57 318 345,77 6 150 000 2015

600244 Adressering i Nesset 100 000 7 608,65 92 391,35 0,00 7 608,65 1 000 000 2015

600245 Oppgradering kommuneveg på Meisalstranda 350 000 326 761,94 23 238,06 0,00 326 761,94 350 000 2013

600246 Hall uteavdeling, strøsandlager og lagerhall 0 4 201,71 -4 201,71 0,00 4 201,71 0 2012

600247 VA - vannmålere, innføring 500 000 28 222,40 471 777,60 0,00 28 222,40 1 000 000 2012

600248 VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk 50 000 0,00 50 000,00 0,00 0,00 1 150 000 2013

600249 VA - avtale med grunneiere Mørkvatnet 50 000 21 490,80 28 509,20 0,00 21 490,80 200 000 2014

600250 Helse og omsorg, inventar og utstyr 250 000 232 528,39 17 471,61 149 299,32 381 827,71 400 000 2012

600252 Parkering prestegarden 500 000 38 500,00 461 500,00 0,00 38 500,00 500 000 2013

600254 Asfaltering veger 400 000 426 140,37 -26 140,37 0,00 426 140,37 400 000 2012

600255 Feierbil 400 000 310 723,80 89 276,20 0,00 310 723,80 300 000 2012

600256 Overvannsledning "Sjøgarden Panorama" 200 000 179 560,24 20 439,76 0,00 179 560,24 200 000 2012

600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum 1 000 000 71 327,50 928 672,50 0,00 71 327,50 1 000 000 2014

SUM 10 301 000 6 399 105,63 3 901 894,37 83 815 372,77 90 214 478,40 157 757 000

1) Denne kolonnen er oppdatert iht. vedtatt budsjett 2012 inkl. regulert budsjettreguleringer, samt midler avsatt i økonomiplana (for 2012-2015).

ÅRETS BUDSJETT / REGNSKAP TOTALT PROSJEKT



Nesset kommune Arkiv: 073

Arkivsaksnr: 2008/1111-9

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset kommunestyre 19/13 21.03.2013

Godkjenning av ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal 
IKS

Vedlegg
1 Godkjenning endring selskapsavtale
2 Selskapsavtale 2012
3 Vedlegg endringar

Rådmannens innstilling

Kommunestyret godkjenner ny selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS.

Saksopplysninger

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS er et interkommunalt selskap eid av alle kommunene 
og fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Nesset kommune sin eierandel er på 1,418 %.
Selskapet blir styrt etter selskapsavtale som alle kommunestyrer og fylkestinget skal ha
godkjent. Hver enkelt eier skal velge sitt medlem av representantskapet som er det høyeste
organet i selskapet. Representantskapet gjorde 25. april 2012 enstemmig vedtak om å endre 
selskapsavtalen, noe som nå må godkjennes av alle eierne med vedtak i kommunestyret/fylkestinget.
En blir derfor nå bedt om at det blir gjort slik godkjenning.
Selskapsavtalen etter endringsvedtak er lagt ved som vedlegg sammen med avtaleteksten før endring
for de to paragrafene som er endra.

Endringene er:
§ 5. Innskuddsplikt og eierandel
Dette omhandler hvor stor del av selskapet som hver kommune og fylkeskommune eier
og som de har økonomisk ansvar for. Denne paragrafen skal endres hvert fjerde år i
forhold til endringer i folketallet i kommunen. Denne paragrafen har og innvirkning på § 6: 
Ansvarsfordeling og § 8, fjerde ledd stemmerett i representantskapet.



§ 17andre ledd: Låneopptak og garantitilsagn.
Representantskapet vedtok å øke ramma for selskapet sitt låneopptak frå 1 mill. kroner
til 2 mill. kroner. Dette i samband med utviding av depotet med om lag 6.500
hyllemeter som skal lånefinansieres. Hver eier står ansvarlig for sin pro rata del av
gjelda til selskapet. Alle låneopptak må godkjennes av Kommunal- og regionaldepartementet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomisk konsekvens utover risiko ved andel av låneopptak. Nesset kommune vil stå ansvarlig 
for del av lån på 2 mill som tilsier kr. 28 360.

Betydning for folkehelse
Ingen



Kommunestyra i Møre og Romsdal
Fylkestinget i Møre og Romsdal

Godkjenning av endring i selskapsavtalen 
Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS er eit interkommunalt selskap eigd av 
alle kommunane og fylkeskommunen i Møre og Romsdal.
Selskapet blir styrt etter selskapsavtale som alle kommunestyre og fylkestinget skal ha 
godkjent. Kvar eigar skal velje sin medlem av representantskapet som er det høgste 
organet i selskapet.

Representantskapet gjorde i 2012 samrøystes vedtak om å endre selskapsavtalen, noko 
som må godkjennast av alle eigarane i vedtak i kommunestyret/fylkestinget.
Ein ber difor om at det blir gjort slik godkjenning.

Selskapsavtalen etter endringsvedtak er lagt ved saman med avtaleteksten før endring 
for dei to paragrafane som er endra.

Endringane er:
§ 5. Innskotsplikt og eigardel
Dette omhandlar kor stor del av selskapet som kvar kommune og fylkeskommune eig 
og som dei har økonomisk ansvar for. Denne paragrafen skal endrast kvart fjerde år i 
høve til endringar i folketal. Denne paragrafen har og innverknad på §6: Ansvars-
fordeling og § 8, fjerde ledd Røysterett i representantskapet.

§ 17 andre ledd: Låneopptak og garantitilsegn.
Representantskapet vedtok å auke ramma for selskapet sitt låneopptak frå 1 ill. kroner 
til 2 mill. kroner. Dette i samband med utviding av depotet med om lag 6.500 
hyllemeter som skal lånefinasierast. Kvar eigar står ansvarleg for sin pro rata del av 
gjelda til selskapet. T.d. vil Ørskog kommune med ein eigardel på 1,260 % stå 
ansvarleg for kr. 25.200 av eit lån på kr. 2.000.000. 
Alle låneopptak må godkjennast av Kommunal- og regionaldepartementet.



SELSKAPSAVTALE FOR

INTERKOMMUNALT ARKIV 
FOR MØRE OG ROMSDAL IKS

§ 1 Namn 

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKA) er ei interkommunal verksemd som er oppretta med 
heimel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999.   Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunar i 
Møre og Romsdal og interkommunale selskap kan vere deltakarar i selskapet. 

Selskapets firma er "Interkommunale arkiv for Møre og Romsdal IKS".

Selskapet har følgjande deltakarar:

Namn Org. nr. Namn Org. nr
Molde kommune 944 020 977 Vestnes kommune 939 901 965
Kristiansund kommune  945 281 871 Rauma kommune 864 980 902
Ålesund kommune 942 953 119 Nesset kommune 864 981 062
Vanylven kommune 964 281 871 Midsund kommune 964 981 159
Sande kommune 822 534 422 Sandøy kommune 964 981 248
Herøy kommune 964 978 840 Averøy kommune 962 378 064
Hareid kommune 964 979 278 Fræna kommune 845 241 112
Ulstein kommune 964 979 456 Eide kommune 945 685 263
Ørsta kommune 939 461 450 Gjemnes kommune 964 981 426
Ørskog kommune 864 978 932 Tingvoll kommune 964 981 515
Norddal kommune 939 396 268 Sunndal kommune 964 981 604
Stranda kommune 964 980 098 Surnadal kommune 964 981 892
Stordal kommune 964 980 276 Rindal kommune 940 138 051
Sykkylven kommune 964 980 365 Aure kommune 988 913 898
Skodje kommune 964 980 454 Halsa kommune 962 350 526
Sula kommune 964 980 543 Smøla kommune 945 012 986
Giske kommune 964 980 721 Møre og Romsdal fylkeskommune 944 183 779
Haram kommune 964 980 810
Volda kommune 939 760 946
Aukra kommune 964 981 337

§ 2 Rettsleg status 

Verksemda er eit eige rettssubjekt, og arbeidsgjeveransvaret ligg til styret. 
Verksemda skal registrerast i Foretaksregisteret. 

§ 3 Hovudkontor

Selskapet har sitt hovudkontor i Ålesund kommune. 

§ 4 Føremål og ansvarsområde 

Selskapet skal arbeide for at arkivmateriale frå medlemene eller slikt materiale som desse tek ansvar for, blir teke 
vare på og gjort tilgjengeleg for offentleg bruk, forsking og andre administrative og kulturelle føremål, i samsvar 
med arkivlova.



Selskapet skal vere depotinstitusjon for medlemmenes melde- og konsesjonspliktige arkiv i høve til 
Personopplysningslova.

Selskapet skal i samråd med medlemene arbeide for å utvikle effektive og rasjonelle arkivtenester hos 
medlemene, m.a. ved å bistå i utarbeiding av arkivplan og oppbygging av medlemenes arkiv, stå for opplæring og 
rettleiing i arkivsystem og arkivrutinar, gje råd og ha tilsyn med arkivlokale, og bistå med anna arkivarbeid for 
medlemene.

Selskapet utfører arbeid for den einskilde medlem som står i høve til medlemens del av driftstilskotet.

Selskapet kan etter nærare vedtak av styret prise visse tenester og slik ha eigne inntekter.  Dei tenestene som kan 
prisast skal i hovudsak vere slike som ikkje vil bli gjevne til alle medlemene, eller medlemene vil ha ulik 
etterspurnad etter, eller tenester som ligg utanfor arkivets hovudføremål.

Selskapet skal også kunne vere ein bidragsytar i problemstillingar knytt til private arkiv.

Til gjennomføring av spesielle prosjekt utanom arkivets ordinære arbeidsoppgåver, blir det søkt finansiering 
mellom medlemer eller andre som spesielt ønskjer prosjektet gjennomført.

Selskapet har høve til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgjevar betaler for tenestene og det 
ikkje går ut over arkivets hovudoppgåver.

Definisjonen av føremål og ansvarsområde er uttømmande. Styret og representantskapet har ikkje mynde til å 
fatte vedtak på område som ikkje er nemnt ovanfor. 

§ 5 Innskotsplikt og eigardel

Deltakarane betalar årleg inn midlar til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet.  Grunnlaget 
for utrekninga av driftstilskotet skal vere folketalet ved siste årsskifte og ein fordelingsnøkkel som blir fastlagt av 
representantskapet.  For deltakarar som ikkje kan leggje folketal til grunn, og for nye deltakarar, skal innskotet 
fastsetjast av representantskapet.  

Oppgåve over kostnader og fordeling av desse på den enkelte deltakar skal ligge ved selskapsavtalen, og må 
vedtakast særskilt av kvar enkelt deltakar.

./. Eigardelen for kvar deltakar blir fastsett slik det går fram av vedlagte oppstilling over 
eigardel og deltakarinnskot.  Eigardelen er utrekna i prosent og gjev slik fordeling:

1502 Molde 5,837
1504 Ålesund 9,558
1505 Kristiansund 5,508
1511 Vanylven 1,493
1514 Sande 1,336
1515 Herøy 2,543
1516 Ulstein 2,366
1517 Hareid 1,810
1519 Volda 2,536
1520 Ørsta 2,871
1523 Ørskog 1,260
1524 Norddal 1,169
1525 Stranda 1,732
1526 Stordal 1,029
1528 Sykkylven 2,334
1529 Skodje 1,650
1531 Sula 2,450
1532 Giske 2,265
1534 Haram 2,591
1535 Vestnes 2,113
1539 Rauma 2,287



1543 Nesset 1,418
1545 Midsund 1,218
1546 Sandøy 1,086
1547 Aukra 1,474
1548 Fræna 2,691
1551 Eide 1,504
1554 Averøy 1,927
1557 Gjemnes 1,334
1560 Tingvoll 1,437
1563 Sunndal 2,242
1566 Surnadal 1,997
1567 Rindal 1,238
1571 Halsa 1,150
1573 Smøla 1,256
1576 Aure 1,517
1500 Møre og Romsdal fylkeskommune 19,775
Sum 100,00

Eigardelen blir justert kvart fjerde år ut frå folketalet, første gong i 2004.  Eigardelen skal likeeins justerast ved 
inn- og utmelding.

§ 6 Ansvarsfordeling 

Dei enkelte deltakarane heftar med heile formuen si for sin aktuelle del av selskapets samla skyldnader. 

§ 7 Selskapets organ 

Selskapet skal ha følgjande tre organ: 

     - Representantskapet
     - Styret 
     - Dagleg leiar

§ 8 Representantskapet 

Det øvste organet for verksemda er representantskapet, der deltakarane oppnemner sine respektive 
representantar.  Kvar deltakar skal ha 1 – ein - representant.  

Valet gjeld for den kommunale valperioden. 

Representantskapet konstituerar seg sjølv og vel sjølv sin leiar og nestleiar. 

Ved votering i representantskapet skal representantane si stemme telle ulikt og i høve til deltakaranes eigardel, jf.
§ 5. 

Deltakarane har instruksjonsmynde overfor sine representantar i representantskapet, medan representantskapet 
har instruksjons- og omgjeringsmynde overfor styret. 
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§ 9 Representantskapets møter 

Det skal innkallast til ordinært representantskapsmøte innan utgangen av april månad. Innkalling til ordinært 
representantskapsmøte skal skje skriftleg med minst fire vekers varsel, og skal innehalde ei saksliste. Med 
tilsvarande frist skal også dei einskilde deltakarane varslast. 

Ordinært representantskapsmøte behandlar: 

   1. Årsmelding og rekneskap 
   2. Val til styret 
   3. Overordna mål og retningslinjer for drifta 
   4. Økonomiplan, budsjettføresetnader og -rammer 
   5. Rammer for låneopptak og tilskot frå deltakarane 
   6. Andre saker som er førebudd ved innkallinga 

Representantskapets leiar kallar inn representantskapet.  Leiaren skal sørgje for at det blir ført protokoll frå møta.  
Protokollen skal normalt lesast opp og underteiknast av representantskapets medlemer ved møtets avslutning. 

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt nemnde spørsmål skal innkallast skriftleg med to 
vekers varsel når to styremedlemer eller eitt/fleire representantskapsmedlemer ber om det eller om 
representantskapets leiar finn behov for det. 

Styrets leiar og dagleg leiar har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemene og dagleg leiar har møte-
og talerett. 

Representantskapet er vedtaksfør når minst halvdelen av medlemene er til stades, og desse representerer minst to 
tredeler av stemmene.

§ 10 Budsjettbehandlinga

Representantskapet vedtek budsjettføresetnader og budsjettrammer for det påfølgjande kalenderår. 

Styret førebur representantskapets behandling av budsjettføresetnader og budsjettrammer. Dersom styrets forslag 
går ut over tidlegare føresetnad eller har konsekvensar som går ut over rammene i deltakarane sin økonomiplan, 
skal representantskapet og deltakarane gjerast merksam på dette. Det same gjeld om styret må fremme forslag til 
endringar i vedtekne budsjettføresetnader for verksemda. 

Styret vedtek detaljert budsjett innanfor budsjettføresetnader og budsjettrammer gjevne av representantskapet.  
Ferdigbehandla budsjett skal sendast deltakarane innan 1. juni.  Styret syter også for utarbeiding av økonomiplan 
som viser utvikling av kostnader og konsekvensar for drifta i ein fireårsperiode.  Denne skal godkjennast av 
representantskapet og sendast deltakarane som grunnlag for deltakarane sine økonomiplanar. 

Budsjett som føreset tilskot frå deltakarane, er ikkje endeleg før deltakarane sine budsjett er behandla etter 
kommunelova § 45, for så vidt gjeld tilskotet.

Styret skal utarbeide slike rapportar som representantskapet fastset. 
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§ 11 Styret 

Styret blir valt av representantskapet.  Representantskapet vel ei valnemnd som førebur valet.  Styret skal ha 5 
medlemer.  Styrets leiar, nestleiar, medlemer og varamedlemer skal veljast av representantskapet for  fire år.  
Styremedlemene skal ha personlege varamedlemer. 

Halvparten av styret vert vald annankvart år

Ein representant for statsarkivet skal ha møte- og talerett i styret.

Ein representant for dei tilsette har møte- og talerett i styret når styret behandlar saker som gjeld tilhøvet mellom 
selskapet som arbeidsgjevar og dei tilsette, jf. reglane i kommunelova § 26 nr 1. 

Dagleg leiar eller representantskapsmedlemer kan ikkje vere medlemer av styret. 

Spørsmål om fritak av styremedlem blir behandla av representantskapet.  Ved endeleg uttreden eller varig forfall, 
skal det gjennomførast suppleringsval for attverande del av funksjonstida. 

Styret sine oppgåver er å realisere dei forventningane, bedriftsfilosofien og hovudmåla som eigarane ved 
representantskapet har vedteke.  Styret skal setje opp delmål, legge opp strategiar, skaffe fram det nødvendige 
materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår. 

Styret skal føre løpande tilsyn med verksemda og har ansvar for at pålagte oppgåver blir utført i samsvar med 
lov, forskrifter og eventuelle pålegg.  Styret syter for at saker som skal behandlast i ordinært 
representantskapsmøte er forsvarleg utgreidd.  Styret set i verk representantskapets vedtak.  Styret kan berre ta 
opp lån eller påføre deltakarane skyldnader i den utstrekning det ligg føre særleg vedtak om dette i 
representantskapet. 

Styret tilset personalet. Styret kan fastsetje at dagleg leiar blir tilsett på åremål.  Styret kan delegere til dagleg 
leiar å tilsette vikarar for inntil 6 månader. 

Styret har instruksjons- og omgjeringsmynde overfor dagleg leiar. 

Styret representerer selskapet utad og teiknar detsselskapets firma.  Styret kan gje styreleiar eller dagleg leiar rett 
til å teikne selskapets firma og kan fastsette at dei som har slik rett, må utøve den i fellesskap.

§ 12 Styret sine møte 

Styremøta blir leia av styreleiar.  Styret fattar vedtak med alminneleg fleirtal.  Ved votering i styret skal kvar 
stemme telle likt.  Ved stemmelikskap tel møteleiar si stemme dobbelt. Styret er vedtaksfør når minst halvparten 
av medlemene er til stades, inkludert møtande varamedlemer.  Styrets leiar syter for at det blir ført protokoll frå 
styremøta. Protokollen skal normalt lesast opp og underteiknast ved styremøtets slutt. 

Kommunelova sine reglar i § 40 nr 3 om habilitet skal gjelde ved behandling av saker i styret og i 
representantskapet. 

Dei tilsette sin representant har ikkje rett til å vere til stades ved behandlinga av saker som gjeld arbeidsgjevars 
førebuing til forhandlingar med arbeidstakarane, arbeidskonfliktar, rettstvistar med arbeidsgjevarorganisasjonar 
eller oppseiing av tariffavtalar. 
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§ 13 Dagleg leiar 

Dagleg leiar administrerer verksemda og har ansvaret for at alle arbeidsoppgåvene blir utført i samsvar med 
gjeldande reglar. 

Dagleg leiar er styrets sekretær og saksbehandlar.  Vedkomande har tale- og forslagsrett i styrets møte, dersom 
ikkje styret i enkeltsaker vedtek at vedkomande ikkje skal kunne møte. 

§ 14 Organisering av tilsynsfunksjonar 

Dagleg leiar skal til ein kvar tid halde styret orientert om alle forhold av betyding for verksemda og om økonomi 
og personalforhold.  Vedkomande skal rapportere til styret på ein slik måte og så ofte som situasjonen tilseier det 
og styret elles måtte bestemme. Styret skal syte for at representantskapet har nødvendig oversikt og i tide kan 
førebu nødvendige disposisjonar. Representantskapets møtebøker skal fortløpande sendast til deltakarane. 

§ 15 Personvern og bruk av forvaltningslov/offentlegheitslov

Selskapet skal følgje slike rutinar og saksbehandlingsreglar som er vanlege til ivaretaking av personvernet til 
privatpersonar. 

Reglane i forvaltningslova skal gjelde for selskapet på same måte som for organ oppretta i medhald av 
kommunelova.  Reglane i kommunelova § 31 om opne eller lukka møte skal gjelde for møta i representantskapet. 

§ 16 Økonomiforvaltning 

Rekneskap skal førast etter kommunale rekneskapsprinsipp og budsjett skal følgje budsjettforskrifter for 
kommunale og fylkeskommunale budsjett;  jf selskapsavtalen § 24. 

Verksemda skal følgje eit økonomireglement vedteke av representantskapet. 

§ 17 Låneopptak og garantitilsegn 

Selskapet kan ta opp lån innanfor ei ramme på  kr 2 000 000,-  for selskapet sitt samla låneopptak.  Selskapet kan 
berre ta opp lån til kapitalføremål og til konvertering av eldre gjeld.  Det kan òg takast opp lån til 
likviditetsføremål, men slike lån må gjerast opp før rekneskapsavslutninga.

Representantskapet vedtek nærare rammer for låneopptak til verksemda innanfor totalramma fastsett i 
selskapsavtalen. 

Låneopptak skal godkjennast av departementet; jf. kommunelova § 50 nr. 1. 

Selskapet kan ikkje stille garanti eller pantsetje sine eigendelar til trygd for andre sine økonomiske plikter.  
Verksemda kan ikkje sjølv låne ut pengar. 

Dersom det blir kravd at dei deltakande kommunane/fylkeskommunen stiller garanti for låneopptak til 
verksemda, må vedtak om dette gjerast av dei respektive kommunestyra/-fylkestinget.  Den enkelte deltakar 
garanterer for sin del av lånet som tilsvarar eigardelen.  Det er ein føresetnad at ev. garantitilsegn skjer i samsvar 
med reglane i kommunelova § 51 nr. 2. 
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§ 18 Arbeidsgjevartilknyting

Verksemda skal vere medlem av Kommunanes Sentralforbund. 

§ 19 Arbeidsgjeveransvar 

Styret har det formelle arbeidsgjevaransvaret for dei personane som til ein kvar tid er tilsette i verksemda. Styret 
har ansvaret for at arbeidstakarane sine rettar etter arbeidsmiljølova blir ivaretekne. 

§ 20 Personalreglement 

Representantskapet kan vedta eit eige personalreglement for dei tilsette i verksemda. 

§ 21 Lokale lønnsforhandlingar 

Styrets leiar eller dagleg leiar ivaretek selskapets interesser under lokale forhandlingar. Styret vedtek 
forhandlingsresultatet. 

§ 22 Møtegodtgjersle m.v.

Godtgjersle for møte m.v. til leiar og medlemer av styret blir utbetalt etter reglement fastsett av 
representantskapet.  Medlemene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarande reglane i 
kommunelova § 41. 

§ 23 Klage 

Klage på tilhøve som gjeld verksemda sine oppgåver, ytingar eller tenester som er utført av selskapet, skal rettast 
til selskapet sitt styre.  Finn ein av deltakarane grunnlag for å forfølgje saka, skal selskapet få høve til å uttale seg 
og eventuelt rette det påklaga tilhøvet. 

§ 24 Rekneskap og revisjon 

Styret har plikt til å sjå til at det blir ført lovmessige rekneskap og at det blir utført revisjon av selskapet. 

Rekneskap skal førast etter kommunale rekneskapsprinsipp og fastsetjast av representantskapet. 
Representantskapet vel revisor.
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§ 25 Endring av selskapsavtalen 

Selskapsavtalen må vedtakast av samtlege deltakarar.  Kommunestyret/fylkestinget må sjølv vedta avtalen.  For 
deltakarar som er interkommunale selskap må vedtaket gjerast av representantskapet.

Endringar i selskapsavtalen som gjeld dei punkta som lov om interkommunale selskap § 4 tredje ledd set som 
minimumsinnhald i ein selskapsavtale, kan berre skje ved at deltakarane gjer eit likelydande vedtak om dette. 

Representantskapet godkjenner som prinsipp at alle resterande kommunar som i dag ikkje er medlemar av IKA 
kan takast inn i selskapet utan at det trengst eit likelydande vedtak i samtlege kommunestyre. 

Andre endringar kan vedtakast av representantskapet med tilslutning frå minst to tredeler av dei avgjevne 
stemmene.

Framlegg til endringar av selskapsavtalen kan fremmast av styret, representantskapet eller ein/fleire av 
deltakarane. 

Styret skal ha høve til å uttale seg om framlegg til endring av selskapsavtalen før desse blir fremma for 
behandling i representantskapet og hos deltakarane. 

§ 26 Utelukking, uttreden og oppløysing 

Dersom ein deltakar vesentleg mislegheld sine plikter i selskapsforholdet, kan dei øvrige deltakarane samrøystes 
vedta at vedkomande deltakar skal utelukkast frå selskapet etter reglane i lov om interkommunale selskap § 31. 

Den enkelte deltakar kan med minimum 1 1/2 års skriftleg varsel einsidig seie opp deltakinga etter reglane i lov 
om interkommunale selskap § 30.  Oppseiinga må vere kome inn til styret seinast 1. juli.

Framlegg til oppløysing av samarbeidet må vedtakast samrøystes av representantskapet. Vedtak om oppløysing 
må godkjennast av samtlege deltakarar og av departementet. 

Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløysing skal skje etter reglane i lov om 
interkommunale selskap § 30. 

Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglane i lov om interkommunale selskap §§ 33-38 og ev. føresegner 
frå departementet.

Styret plikter å melde frå om avviklinga til Foretaksregisteret. 

§ 27 Voldgift 

Eventuell tvist om forståing av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i samband med det økonomiske 
oppgjeret etter oppløysing, skal avgjerast endeleg av ei voldgiftsnemnd på tre medlemer som blir oppnemnt av 
fylkesmannen, om ikkje anna ordning følgjer av lov eller forskrift.  Tvisten skal først søkjast løyst gjennom 
forhandlingar mellom partane.

§ 28 Andre reglar 

For område som ikkje er direkte regulert gjennom stiftelsesavtalen, gjeld den til ein kvar tid gjeldande lov om 
interkommunale selskap. 
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§ 29 Verknadstidspunkt

Denne selskapsavtalen trer i kraft frå det tidspunkt den er vedteken og underskriven av samtlege deltakarar. 

Deltakar Dato Underskrift/stempel

Molde kommune       ……………… ………………………

Kristiansund kommune ........................ ...................................

Ålesund kommune ……………… ………………………

Vanylven kommune ........................ ...................................

Sande kommune ........................ ...................................

Herøy kommune ........................ ...................................

Ulstein kommune ........................ ...................................

Hareid kommune ……………… ………………………

Volda kommune ........................ ...................................

Ørsta kommune ........................ ...................................

Ørskog kommune ........................ ...................................

Norddal kommune ........................ ...................................



Stranda kommune ........................ ...................................
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Deltakar Dato Underskrift/stempel

Stordal kommune ........................ ...................................

Sykkylven kommune ........................ ...................................

Skodje kommune ........................ ...................................

Sula kommune ........................ ...................................

Giske kommune ........................ ...................................

Haram kommune ........................ ...................................

Vestnes kommune ........................ ...................................

Rauma kommune ........................ ...................................

Nesset kommune ........................ ...................................

Midsund kommune ........................ ...................................

Sandøy kommune ........................ ...................................
- 11 -

Deltakar Dato Underskrift/stempel

Aukra kommune ........................ ...................................

Fræna kommune ……………… ……………………..



Eide kommune ……………… ……………………..

Averøy kommune ........................ ...................................

Gjemnes kommune ........................ ...................................

Tingvoll kommune ........................ ...................................

Sunndal kommune ........................ ...................................

Surnadal kommune ........................ ...................................

Rindal kommune ........................ ...................................

Aure kommune ........................ ...................................

Halsa kommune ........................ ...................................

Tustna kommune ........................ ...................................

Smøla kommune ........................ ...................................

Møre og Romsdal fylkeskommune ........................ ...................................



§ 5 Eigardelar

I samsvar med selskapsavtalen og dei endringane som er gjort av representantskapet gjennom 
dei fire siste åra (inkludering av elektronisk arkiv i kontingenten), er framlegget til endring av
eigardelar som følgjer:

Eigardel no Eigardel ny Endring

1502 Molde 5,746 5,837 0,091

1504 Ålesund 9,197 9,558 0,361

1505 Kr.sund 5,400 5,508 0,108

1511 Vanylven 1,537 1,493 -0,044

1514 Sande 1,331 1,336 0,005

1515 Herøy 2,512 2,543 0,031

1516 Ulstein 2,205 2,366 0,161

1517 Hareid 1,762 1,810 0,048

1519 Volda 2,509 2,536 0,027

1520 Ørsta 2,887 2,871 -0,016

1523 Ørskog 1,240 1,260 0,020

1524 Norddal 1,183 1,169 -0,014

1525 Stranda 1,733 1,732 -0,001

1526 Stordal 1,018 1,029 0,011

1528 Sykkylven 2,337 2,334 -0,003

1529 Skodje 1,557 1,650 0,093

1531 Sula 2,352 2,450 0,098

1532 Giske 2,165 2,265 0,100

1534 Haram 2,564 2,591 0,027

1535 Vestnes 2,117 2,113 -0,004

1539 Rauma 2,306 2,287 -0,019

1543 Nesset 1,445 1,418 -0,027

1545 Midsund 1,200 1,218 0,018

1546 Sandøy 1,071 1,086 0,015

1547 Aukra 1,453 1,474 0,021

1548 Fræna 2,671 2,691 0,020

1551 Eide 1,497 1,504 0,007

1554 Averøy 1,899 1,927 0,028

1557 Gjemnes 1,354 1,334 -0,020

1560 Tingvoll 1,441 1,437 -0,004

1563 Sunndal 2,305 2,242 -0,063

1566 Surnadal 2,047 1,997 -0,050

1567 Rindal 1,233 1,238 0,005

1571 Halsa 1,157 1,150 -0,007

1573 Smøla 1,254 1,256 0,002

1576 Aure 1,532 1,517 -0,015
Møre og Romsdal 
fylkeskommune 20,784 19,775 -1,009

100,001 100,000 -0,001

§ 17 Låneopptak og garantitilsegn 

Selskapet kan ta opp lån innanfor ei ramme på  kr 1 000 000,-  for selskapet sitt samla låne-
opptak.  Selskapet kan berre ta opp lån til kapitalføremål og til konvertering av eldre gjeld.  



Det kan òg takast opp lån til likviditetsføremål, men slike lån må gjerast opp før rekne-
skapsavslutninga.

Representantskapet vedtek nærare rammer for låneopptak til verksemda innanfor totalramma 
fastsett i selskapsavtalen. 

Låneopptak skal godkjennast av departementet; jf. kommunelova § 50 nr. 1. 

Selskapet kan ikkje stille garanti eller pantsetje sine eigendelar til trygd for andre sine 
økonomiske plikter.  Verksemda kan ikkje sjølv låne ut pengar. 

Dersom det blir kravd at dei deltakande kommunane/fylkeskommunen stiller garanti for 
låneopptak til verksemda, må vedtak om dette gjerast av dei respektive kommunestyra/-
fylkestinget.  Den enkelte deltakar garanterer for sin del av lånet som tilsvarar eigardelen.  Det 
er ein føresetnad at ev. garantitilsegn skjer i samsvar med reglane i kommunelova § 51 nr. 2. 

Endring av §17 kan gjerast med 2/3 fleirtal, jfr. § 25, 4. ledd i selskapsavtalen.
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