
 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 17.12.2015 

Tidspunkt: 10:00 – 17:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Edmund Morewood Varaordfører SP 

Toril Melheim Strand Medlem AP 

May Tove Bye Aarstad Medlem AP 

Anders Torvik Medlem AP 

Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

Karianne Rindli Medlem AP 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

Kjersti Hafsås Svensli Medlem AP 

Eva Solstad Alme Medlem H 

Ola Einar Stolsmo Medlem H 

Rune Skjørsæther Medlem H 

Arild Svensli Medlem H 

Edith Kristine S. Bjerkeset Medlem H 

Ole Marvin Aarstad Medlem SP 

Kari Petrine Fitje Øverås Medlem SP 

Jan Rindli Medlem UAV 

Svein Atle Roset Medlem KRF 

Svanhild Kvernberg Medlem KRF 

Ivar Henning Trælvik 

(perm. i sakene 143-151) 

Medlem FRP 

Jan Ståle Alme Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 
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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader 

 

Ordføreren orienterte om arbeidet så langt i forhold til kommunereformen. Det har vært 

sonderingsmøter med Sunndal kommune, og Nesset og Sunndal skal ha et felles 

kommunestyremøte 27.01.2016 på Kavli Moen Gård. Det har også vært to heldags 

arbeidsmøter med kommunene på Romsdalshalvøya.  

 

Ordføreren orienterte om status for prosjektet folkehøgskole i Eresfjord. 

 

Møtekalender for 2016 ble lagt ut på møtedeltakernes iPad, under mappen «Politikk 

2015-2019». 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Liv Fleischer Husby Rådmann 

Anne Grete Klokset 

Solfrid Svensli 

Anne-Karin Sjøli 

Hans Olav Henden (sak 142) 

Vivian Høsteng 

Ass. rådmann 

Økonomisjef 

Personalsjef 

Enhetsleder NAV 

Politisk sekretær 

 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt 

på møtet. 

 

 

 ______________________  

        Rolf Jonas Hurlen 

 

 

 

______________________  _______________________ 

      Rune Skjørsæther             Anders Torvik 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 139/15 Godkjenning av protokoll   

PS 140/15 Spørsmål til ordføreren   

PS 141/15 Referatsaker   

RS 26/15 Disponering av konsesjonskraft - underskrevet avtale  2008/307 

RS 27/15 Protokoll frå Fylkesmøte i KS Møre og Romsdal den 18. 

november 2015 

 2009/990 

RS 28/15 Status nytt utstillings- og magasinbygg: “Kronen på 

verket”. Offisiell åpning 9. februar 2016 

 2009/330 

RS 29/15 Oppmoding om busetting av flyktningar 2016  2013/69 

PS 142/15 Bosetting av flyktninger - evaluering og fremtidige 

planer. 

 2013/69 

PS 143/15 Skatteoppkreverfunksjonen i Nesset - organisering  2014/209 

PS 144/15 GassROR IKS - valg til representantskapet 2015-2019  2015/1382 

PS 145/15 Søknad om fritak som medlem av klagenemnd for 

eiendomsskatt 2015-2019 - valg av nytt medlem 

 2015/1382 

PS 146/15 Mardølafondet 2015-2019 - endring av valgte 

varamedlemmer 

 2015/1382 

PS 147/15 Senter mot incest og seksuelle overgrep  for Møre og 

Romsdal - søknad om tilskudd 2016 - 2020 

 2009/142 

PS 148/15 Forslag til budsjett for 2016 for kontroll og tilsyn - 

Kontrollutvalget. 

 2015/1077 

PS 149/15 Satser for egenbetaling av hjemmetjenester 1.3. 2016  2012/728 

PS 150/15 Nybygg omsorgsboliger, helsesenter og hjemmetjeneste  2015/1617 

PS 151/15 NOS - Renovering av bårerom og fasader, skifte av 

branndører, og nytt ventilasjonsanlegg 

 2015/1595 

PS 152/15 Eidsvåg Barnehage - Utelager/ avfallsbod  2015/1586 

PS 153/15 Ungdomstrinnet, EIBUS - Renovering av 

gymnastikkfløy 

 2015/1613 

PS 154/15 Eresfjord Barne- og Ungdomsskole, Renovering av 

garderober og fasader 

 2015/1600 

PS 155/15 Budsjett 2016 - Mardølafondet  2015/1452 

PS 156/15 Økonomiplan 2016-2019  2015/1077 
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PS 139/15 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Protokoll fra kommunestyremøte 19.11.2015 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Protokoll fra kommunestyremøte 19.11.2015 ble godkjent og signert. 

 

 

PS 140/15 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Spørsmål fra Fremskrittspartiet v/Ivar Trælvik: 

Nesset FrP ønsker en orientering om praksisen ved at ansatte i Nesset kommune har betalt for 

matpause. Hvor mange ansatte har denne ordningen? Hva er begrunnelsen for at denne praksis er 

innført? I hvilken tariffavtale/hovedavtale/arbeidsmiljølov finner man grunnlag for å innføre en 

sånn praksis? 

 

Personalsjefen svarte: 

Det er ikke mulig å si akkurat hvor mange ansatte som har betalt matpause. Ansatte i 

kontoradministrasjonen har denne ordningen. I helse og omsorg gjelder ordningen for de som 

ikke har tilfredsstillende pauserom, eller som har en slik arbeidssituasjon at de ikke kan gis helt 

fri i pausen, f.eks. ansatte som har brukere/tjenestemottakere som ikke kan overlates til seg selv i 

pausen. Kjøkken, sykehjem dagvakt, vaskeri etc. har ikke betalt matpause. Den største 

yrkesgruppen, undervisningspersonalet, har denne ordningen avtalefestet, jf. SFS 2213 der det 

står at «lærerne spiser og har nødvendig pausetid innenfor arbeidstiden på skolen». De ansatte i 

barnehagene må være tilgjengelige hele dagen, og har også betalt spisetid. 

 

Spisepauser som tilfredsstiller de kravene som er satt i arbeidsmiljøloven § 10-9(1) regnes ikke 

med i arbeidstiden dersom arbeidstaker fritt kan forlate arbeidsstedet i pausene. Hvorvidt 

spisepausen skal inngå i arbeidstiden er avhengig av om 

- Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i pausene eller ikke, jf aml. § 10-1(1) 

- Spiserommet er tilfredsstillende, jf. aml. § 10-9(1) 

- Virksomhetens art gjør det nødvendig at arbeidstakeren blir på arbeidsstedet og står til 

arbeidsgivers disposisjon i pausen, eller fritt kan forlate arbeidsstedet 

 

Når det gjelder arbeidstid for kontoradministrasjonen skal man merke seg sikringsbestemmelsen i 

Hovedtariffavtalens (HTA) kap. 1 § 4, pkt. 4.2.1. Utgangspunktet er at arbeidstiden pr i dag skal 

være den arbeidstiden som ble innført ved arbeidstidsreduksjonen 1. januar 1987, de 

vurderingene som ble gjort den gang er ukjent. Eneste unntak gjelder tilfeller hvor arbeidstakerne 

i 1987 ikke hadde tilgang på «tilfredsstillende spiserom», men har fått slik tilgang senere. Det 

følger da av arbeidsrettens dom av 16. mars 1990 at den aktive arbeidstiden kan utvides, når 

pausetiden som tidligere var innregnet i arbeidstiden (fordi tilfredsstillende spiserom manglet) 

blir omgjort til arbeidstid. Dette er ikke tilfelle i Nesset kommune. Her hadde de ansatte i 

kommuneadministrasjonen tilgang på tilfredsstillende pauserom også i 1987. 
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Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 

I følge oppslag i Åndalsnes avis, har det vært kontakt mellom ordførerne i Rauma og Nesset ang. 

skolesamarbeid. I følge pålitelige kilder, var det en glipp at opplysningene omkring 

ordførersamtalene skulle komme ut. 

 

Ut fra at de nevnte samtaler både med hensyn til sakens realiteter og de forestående samtaler om 

ny kommunestruktur, bør så absolutt være av interesse for kommunestyret i Nesse, ber jeg 

ordføreren under kommunestyrets møte 17. desember 2015, redegjøre for ordførernes samtaler, 

og hva som er hensikten med samtalene. 

 

Ordføreren svarte: 

Den kontakten som har vært mellom ordførerne i Rauma og Nesset i denne saken har i høyeste 

grad vært av uformell karakter. I slutten av november, noen dager etter vårt formannskapsmøte 

og turbulensen rundt Vistdalen og budsjettbehandlingen møttes vi i på møte i ROR. I lunsjen her 

kom spørsmålet i en litt humoristisk tone om at Rauma kunne ta over Vistdalselevene. Dette har 

da blitt en sak som har tatt av i Rauma. Jeg har registrert at det kom som et forslag i 

formannskapet i Rauma. Jeg har etter det snakket med ordføreren, og sagt at jeg forventer å få en 

formell henvendelse om dette om dette skulle bli vedtaket i kommunestyret.   

 

Rauma hadde kommunestyremøte på tirsdag og gjorde her følgende vedtak: «Rauma kommune 

tar initiativ overfor Nesset kommune med tanke på å overta grunnskoleelever fra Vistdal over til 

Åfarnes oppvekstsenter fra og med høst 2017.» I samme kommunestyremøte gjorde Rauma 

kommunestyre vedtak om at de i forbindelse med kommunereformen skulle starte sonderingene 

mot Nesset. Disse sonderingene skulle være avsluttet i løpet av januar måned.  

  

Mange av oss har ventet i spenning på hva Rauma vil gjøre i forhold til Rauma, og 

representanten Steinsvoll er en av de som har formidlet at det er krefter i Rauma som arbeider 

mot Nesset. Nå kommer de og jeg er åpen for at vi med vårt forhandlingsutvalg kan gå i 

sonderinger med Rauma og høre hva de vil. Resultatene av våre samtaler eller sonderinger vil bli 

lagt fram for kommunestyret den 21. januar. Et kommunestyremøte som i hovedsak vil omfatte 

kommunereformen og arbeidet vårt så langt mot alternativene Romsdal og Sunndal.  

  

Dette har jeg ingen problem med fordi jeg har et kommunestyrevedtak fra den 18. juni å forholde 

meg til, som sier følgende om arbeidet med kommunereformen i første avsnitt og tredje 

kulepunkt: «Kommunestyret er åpne for grensejusteringer som kommer frem underveis i 

prosessen.» Kan også nevne at vi har en innbyggerundersøkelse som ble gjennomført av NIVI 

analyse så sent som i oktober, som viser at et flertall i Vistdal ser mot Rauma uten at vi skal 

legge alt for mye i det. 

 

 

Spørsmål fra Arbeiderpartiet v/Mellvin Steinsvoll: 

Hvordan er status i saken i Kvernbergfjæra? Er saken sluttført? 

 

Rådmannen svarte: 

Dette er en kjent sak som vi ikke er ferdige med. Fra 1. november ble det igangsatt dagmulkt på 

kr. 1000 pr dag, og første faktura er allerede sendt ut. Denne er ikke registrert betalt enda, og hvis 

den heller ikke blir betalt vil vanlig praksis med purringer og evt. tvangsinndrivelse bli fulgt. Ny 

faktura for ny periode sendes ut i disse dager.  

 

Det har også vært foretatt befaring, og vi kan ikke se at det er utført noen utbedringer i fjøra.  
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PS 141/15 Referatsaker 

RS 26/15 Disponering av konsesjonskraft - underskrevet avtale Møre og Romsdal 

Fylkeskommune 

RS 27/15 Protokoll frå Fylkesmøte i KS Møre og Romsdal den 18. november 2015 KS Møre og 

Romsdal 

RS 28/15 Status nytt utstillings- og magasinbygg: “Kronen på verket”. Offisiell åpning 9. februar 

2016 Romsdalsmuseet 

RS 29/15 Oppmoding om busetting av flyktningar 2016 IMDI Midt-Norge 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Ordføreren orienterte. 

 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

PS 142/15 Bosetting av flyktninger - evaluering og fremtidige planer. 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar opplysninger om arbeidet med bosetting av flyktninger, evaluering av 

arbeidet etter 1 år samt videre arbeid i 2016, til orientering. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

NAV v/enhetsleder Hans Olav Henden orienterte og svarte på spørsmål.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Kommunestyret tar opplysninger om arbeidet med bosetting av flyktninger, evaluering av 

arbeidet etter 1 år samt videre arbeid i 2016, til orientering. 
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PS 143/15 Skatteoppkreverfunksjonen i Nesset - organisering 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Nesset kommune forutsetter at skatteoppkreverfunksjonen ikke blir statliggjort 1.6.2016. Under 

denne forutsetning og med hjemmel i kommunelovens § 28-1a, jf. b overlater Nesset kommune 

utførelsen av skatteoppkreverfunksjon til ….. kommune, som vertskommune for samarbeidet. 

 

Nesset kommune godkjenner at skatteoppkreverfunksjon blir samordnet hvis vertskommunen 

ønsker dette. 

 

Rådmannen får fullmakt til å godkjenne avtalen om vertskommunesamarbeidet. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Det ble enighet om følgende endring i siste avsnitt: 

 

Rådmannen gis fullmakt til å velge vertskommune og til å godkjenne avtalen om 

vertskommunesamarbeidet.  

 

Formannskapet forslag med kommunestyrets endring ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Nesset kommune forutsetter at skatteoppkreverfunksjonen ikke blir statliggjort 1.6.2016. Under 

denne forutsetning og med hjemmel i kommunelovens § 28-1a, jf. b overlater Nesset kommune 

utførelsen av skatteoppkreverfunksjon til ….. kommune, som vertskommune for samarbeidet. 

 

Nesset kommune godkjenner at skatteoppkreverfunksjon blir samordnet hvis vertskommunen 

ønsker dette. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å velge vertskommune og til å godkjenne avtalen om 

vertskommunesamarbeidet.  

 

 

PS 144/15 GassROR IKS - valg til representantskapet 2015-2019 

Rådmannens innstilling 

Som representant og personlig vararepresentant til representantskapet for GassROR IKS 2015-

2019 velges: 
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Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

Som representant til representantskapet for GassROR IKS 2015-2019 velges ordføreren. 

Varaordføreren velges som personlig vararepresentant.  

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Som representant til representantskapet for GassROR IKS 2015-2019 velges ordføreren. 

Varaordføreren velges som personlig vararepresentant.  

 

 

PS 145/15 Søknad om fritak som medlem av klagenemnd for eiendomsskatt 

2015-2019 - valg av nytt medlem 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 27.11.2015 fra Brit Karin Wågbø.  

 

Med hjemmel i kommunelovens § 15 fritas Brit Karin Wågbø fra sitt verv som medlem i 

klagenemnd for eiendomsskatt 2015-2019. 

 

Som nytt medlem velges………………….. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Ordføreren ba om forslag. 

 

Kristelig folkeparti fremmet følgende forslag: 

 

 Som nytt medlem velges Lise Hareland Frisvoll 

 

Rådmannens innstilling, med KrFs forslag, ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Det vises til søknad av 27.11.2015 fra Brit Karin Wågbø.  

 

Med hjemmel i kommunelovens § 15 fritas Brit Karin Wågbø fra sitt verv som medlem i 

klagenemnd for eiendomsskatt 2015-2019. 

 

Som nytt medlem velges Lise Hareland Frisvoll. 
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PS 146/15 Mardølafondet 2015-2019 - endring av valgte varamedlemmer 

Rådmannens innstilling 

For at Mardølafondets sammensetning skal være i henhold til vedtektene vedtas følgende 

endring: 

 

Varamedlemmene Per Even Opsal og Ove Medalen bytter plass.  

 

Sammensetningen av Mardølafondet 2015-2019 blir da slik:  

 

Medlemmer:     Personlige varamedlemmer: 

Stein Ivar Bjerkeli     Ove Medalen 

Siw Maridal Bugge    Per Even Opsal 

Stig Arild Arvesen    Karoline Øverås 

Ole Marvin Aarstad     Joakim Lange 

Gudbjørg Frisvoll    Tove Oppigard 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

For at Mardølafondets sammensetning skal være i henhold til vedtektene vedtas følgende 

endring: 

 

Varamedlemmene Per Even Opsal og Ove Medalen bytter plass.  

 

Sammensetningen av Mardølafondet 2015-2019 blir da slik:  

 

Medlemmer:     Personlige varamedlemmer: 

Stein Ivar Bjerkeli     Ove Medalen 

Siw Maridal Bugge    Per Even Opsal 

Stig Arild Arvesen    Karoline Øverås 

Ole Marvin Aarstad     Joakim Lange 

Gudbjørg Frisvoll    Tove Oppigard 

 

 

PS 147/15 Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal - 

søknad om tilskudd 2016 - 2020 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Søknaden fra Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal om et årlig tilskudd 

på kr. 5,- pr. innbygger for perioden 2016 til og med 2020 imøtekommes. Avtale om økonomisk 

tilskudd til drift 2016 – 2020 underskrives. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Søknaden fra Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal om et årlig tilskudd 

på kr. 5,- pr. innbygger for perioden 2016 til og med 2020 imøtekommes. Avtale om økonomisk 

tilskudd til drift 2016 – 2020 underskrives. 

 

 

PS 148/15 Forslag til budsjett for 2016 for kontroll og tilsyn - 

Kontrollutvalget. 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2016 med en ramme på kr 520 000.-, inkludert kjøp av 

revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2016 med en ramme på kr 520 000.-, inkludert kjøp av 

revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 

 

 

PS 149/15 Satser for egenbetaling av hjemmetjenester 1.3. 2016 

Behandling i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015  

Vedlegg til saken ble ekspedert til medlemmenes iPad den 02.12.2015 

 

Utvalg for helse og omsorg fremmet følgende forslag til vedtak: 

Satsen for egenbetaling for omsorgstjenester justeres opp med gjennomsnittlig 5 % i forhold til 

gjeldende satser. 

 

Foreslått ny sats på leie av hjelpemidler fra kommunalt lager innføres ikke. 

 

Enstemmig. 
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Forslag til vedtak i Utvalg for helse og omsorg - 08.12.2015 

Satsen for egenbetaling for omsorgstjenester justeres opp med gjennomsnittlig 5 % i forhold til 

gjeldende satser. 

 

Foreslått ny sats på leie av hjelpemidler fra kommunalt lager innføres ikke. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Forslag fra utvalg for helse og omsorg ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Satsen for egenbetaling for omsorgstjenester justeres opp med gjennomsnittlig 5 % i forhold til 

gjeldende satser. 

 

Foreslått ny sats på leie av hjelpemidler fra kommunalt lager innføres ikke. 

 

 

PS 150/15 Nybygg omsorgsboliger, helsesenter og hjemmetjeneste 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming i investeringssakene frem til sak 127 «Økonomiplan 

2016-2019» er behandlet. 

 

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag: 

 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger 

og hjemmetjeneste ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 

 

Forprosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for 

kommunestyre 17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. Videre 

synliggjøres midler til hovedprosjekt, fordelt på 2017 og 2018. Totalramme kr 54 040 

000.  

 

Forslaget fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble satt opp mot fellesforslag fra KrF, SP og H.  

 

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk foreløpig 0 stemmer og falt. Fellesforslaget 

fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 127 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Kommunestyret godkjenner oppstart av Forprosjekt nybygg helsesenter, omsorgsboliger og 

hjemmetjeneste ihht investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5. 

 



 

 Side 12 av 30 

Forprosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Forprosjektet gjennomføres i 2016. Videre synliggjøres midler til 

hovedprosjekt, fordelt på 2017 og 2018. Totalramme kr 54 040 000.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Saken behandles sammen med sak 156 «Økonomiplan 2016-2019». 

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Saken behandles sammen med sak 156 «Økonomiplan 2016-2019». 

 

 

PS 151/15 NOS - Renovering av bårerom og fasader, skifte av branndører, og 

nytt ventilasjonsanlegg 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming i investeringssakene frem til sak 127 «Økonomiplan 

2016-2019» er behandlet. 

 

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 127 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Kommunestyret godkjenner prosjektene som beskrevet i saken; 

1. Renovering av bårerom ved NOS. Kostnadsramme kr 600 000. 

2. Installering av nye branndører ved sørfløy NOS. Kostnadsramme kr 350 000 

 

Prosjektene godkjennes ihht kommunens investeringsreglement, pkt 3 og pkt 4.  

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyret 

17.desember 2015.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming fram til sak 156 «Økonomiplan 2016-2019» er 

behandlet. 

 

Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 156 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Kommunestyret godkjenner prosjektene som beskrevet i saken; 

1. Renovering av bårerom ved NOS. Kostnadsramme kr 600 000. 

2. Installering av nye branndører ved sørfløy NOS. Kostnadsramme kr 350 000 

 

Prosjektene godkjennes ihht kommunens investeringsreglement, pkt 3 og pkt 4.  

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyret 

17.desember 2015.  

 

 

PS 152/15 Eidsvåg Barnehage - Utelager/ avfallsbod 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming i investeringssakene frem til sak 127 «Økonomiplan 

2016-2019» er behandlet. 

 

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag: 

 

Sak om utelager/avfallsbod ved Eidsvåg barnehage utsettes og tiltaket vurderes 

fortløpende i den kommende økonomiplanperioden.  

 

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk foreløpig 0 stemmer og falt. Fellesforslaget 

fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 127 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Sak om utelager/avfallsbod ved Eidsvåg barnehage utsettes og tiltaket vurderes fortløpende i den 

kommende økonomiplanperioden.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming fram til sak 156 «Økonomiplan 2016-2019» er 

behandlet. 

 

Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Høyre fremmet følgende felles forslag: 

 

Prosjektet Eidsvåg barnehage – utelager/avfallsbod kommer inn i budsjettet for 2016 med 

kr. 300 000. Beløpet lånefinansieres. 

 

Stein Ivar Bjerkeli fremmet følgende forslag: 

 

Det kjøpes inn to containere til utelager og avfallsbod for Eidsvåg barnehage. Det settes 

av kr 50 000 til dette. Beløpet lånefinansieres. 
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Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Forslagene ble stemt over hver for seg. 

 

Formannskapets forslag fikk foreløpig 7 stemmer og falt. 14 stemte imot. 

Bjerkelis forslag fikk foreløpig 7 stemmer og falt. 14 stemte imot. 

 

Fellesforslaget fra SP, KrF og H ble foreløpig vedtatt med 15 stemmer. 6 stemte imot. 

 

Etter behandling av sak 156 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Prosjektet Eidsvåg barnehage – utelager/avfallsbod kommer inn i budsjettet for 2016 med kr. 

300 000. Beløpet lånefinansieres. 

 

 

PS 153/15 Ungdomstrinnet, EIBUS - Renovering av gymnastikkfløy 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming i investeringssakene frem til sak 127 «Økonomiplan 

2016-2019» er behandlet. 

 

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag: 

 

Sak om renovering av gymfløy ved Nesset ungdomsskole utsettes og tiltaket vurderes 

fortløpende i den kommende økonomiplanperioden. 

 

Forslaget fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble satt opp mot fellesforslag fra KrF, SP og H.  

 

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk foreløpig 0 stemmer og falt. Fellesforslaget 

fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 127 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Sak om renovering av gymfløy ved Nesset ungdomsskole utsettes og tiltaket vurderes 

fortløpende i den kommende økonomiplanperioden. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming fram til sak 156 «Økonomiplan 2016-2019» er 

behandlet. 
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Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 156 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Sak om renovering av gymfløy ved Nesset ungdomsskole utsettes og tiltaket vurderes 

fortløpende i den kommende økonomiplanperioden. 

 

 

PS 154/15 Eresfjord Barne- og Ungdomsskole, Renovering av garderober og 

fasader 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming i investeringssakene frem til sak 127 «Økonomiplan 

2016-2019» er behandlet. 

 

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 127 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Kommunestyret godkjenner prosjekt Renovering av garderober og fasader v/Eresfjord barne- og 

ungdomsskole ihht kommunens investeringsreglement pkt 3 og pkt 4.  

 

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Totalramme kr 1 600 000.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Det ble enighet om foreløpig avstemming fram til sak 156 «Økonomiplan 2016-2019» er 

behandlet. 

 

Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandling av sak 156 ble det enstemmig vedtatt at den foreløpige avstemmingen gjøres om 

til endelig avstemming. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Kommunestyret godkjenner prosjekt Renovering av garderober og fasader v/Eresfjord barne- og 

ungdomsskole ihht kommunens investeringsreglement pkt 3 og pkt 4.  

 

Prosjektet legges inn i sak om økonomiplan 2016-2019 som fremmes for kommunestyre 

17.desember 2015. Totalramme kr 1 600 000.  
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PS 155/15 Budsjett 2016 - Mardølafondet 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Mardølafondets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2016 godkjennes. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 

Administrasjonens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2016 godkjennes. 

 

 

PS 156/15 Økonomiplan 2016-2019 

Behandling i Nesset formannskap - 24.11.2015  

Erstatning for tabell under saksopplysninger og avsnittet om «Enhetene – spesifikasjon av 

endringer» (s. 104 i innkallingen) ble distribuert til møtedeltakernes iPad 19.11.2015.  

 

Følgende uttaler ble distribuert til møtedeltakernes iPad 24.11.2015: 

 Brev av 23.11.2015 fra Eresfjord bygdelag  

 Uttale fra FAU Eresfjord  

 Uttale fra FAU Vistdal skole  

 Brev av 23.11.2015 fra Foreldreutvalget i Eresfjord barnehage 

 E-post av 23.11.2015 fra Magnus Bugge 

 

 

Økonomisjefen og rådmannen orienterte. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen for Nesset kommune i 

den kommande økonomiplanperiode. I arbeidet for å få ein sunn og bærekraftig 

kommuneøkonomi vil vi prioritere kommunen sine primæroppgåver, barnehage, skole, 

helse og omsorg. 

 

Alle må bidra i dette løftet, og vi ber rådmannen gå ein ny runde med heile 

organisasjonen, inklusiv kyrkja, slik at vi kan oppretthalde primærtenestene også i Vistdal 

og Eresfjord. 
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Våre tiltak i første runde blir å: 

- Stoppe/utsette alle ikkje igangsatte investeringsprosjekt – inklusiv flerbrukshallen. Det 

vil redusere finansieringskostnadene. 

- Skaffe alternative inntekter, t.d. ved å leige ut heile eller deler av Eikesdal skule og 

Eresfjord trygdeheim. 

- Betalt matpause kan avviklast for alle som ikkje treng å ha tilsynsoppgåver i pausen.  

- Redusere disposisjonsfondet 

 

Rådmannen legg fram justert budsjettforslag så raskt som råd. 

 

 

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag: 

 

Som rådmannens innstilling med følgende endringer: 

Ikke gjennomføre følgende tiltak i rådmannens forslag: (tall i 1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

HELO, avvikle Vistdal bofellesskap 1.2.2016 1 460 1 600 1 600 1 600 

 TSU - driftskostnader bygg Vistdal bofellesskap 95 190 190 190 

BARN, avvikle Eresfjord barnehage, tilbud Eidsvåg/Vistdal 1.7.2016 650 1 295 1 295 1 295 

INBUS, avvikle Vistdal skole 805 1 931 1 931 1 931 

 TSU - driftskostnader bygg Vistdal skole 186 371 371 371 

SKOLE, bortfall av svømmeopplæring u-trinn 65 160 160 160 

SKOLE, samle u-trinn i Eidsvåg 563 680 524 1 070 

TSU, bortfall driftskostnader bygg, salg Eikesdal skole 65 65 65 65 

Politisk, ettermiddag-/kveldsmøter, redusere tapt arbeidsfortj. 100 100 100 100 

Beholde eiendomsskatt 3,5 promille bolig- og fritidseiendom 1 962 1 962 1 962 1 962 

Sum - behov for finansiering 5 951 8 354 8 198 8 744 

     

     
Utgiftene finansieres på følgende måte:  (tall i 1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

Økte inntekter flyktninger -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

Redusere finanskostnader -500 -500 -500 -500 

Vakanser/vikarer (spesifiseres enhet) -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 

Reduksjon sjukefravær 1 % (spesifiseres enhet) -500       

Økte inntekter konsesjonskraft -750 -750 -750 -750 

Økte inntekter/reduserte utgifter 2017-2019 (spesifiseres enhet)   -7 000 -7 000 -7 000 

Sum finansiering -4 250 -10 750 -10 750 -10 750 

Disposisjonsfond bruk/avsetning - balansere økonomiplana -1 701 2 396 2 552 2 006 

     
Disposisjonsfond: 2016 2017 2018 2019 

Avsetning disposisjonsfond i rådmannens forslag 3 487 1 060 535 2 507 

Akkumulert disposisjonsfond etter dette forslag 1 786 5 242 8 329 12 842 

 

For året 2016 innføres det ansettelsesstopp i Nesset kommune. Vakante stillinger dekkes 

internt i organisasjonen og helt nødvendige ansettelser avgjøres av rådmannen. 
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Det foretas en gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen i løpet av 2016 for å 

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

økonomiplanperioden anslås omstillingsbehovet å være på kr 7 mill.  

 

Formannskapet tar initiativ til å iverksette prosessen. 

 

 

Investeringsbudsjettet: 

Følgende investeringer utsettes og vurderes fortløpende i økonomiplanperioden: 

- Eidsvåg barnehage utelager – utsettes 1 mill kroner 

- Garasje miljøbil – utsettes 1 mill kroner 

- Rehabilitering skolekjøkken – utsettes 1 mill kroner 

- Rehabilitering EIBUS gymfløy – utsettes 11 mill kroner og 200’ i forprosjekt 

- Helsehus – forprosjekt gjennomføres i 2016. Realistisk sett vurderes bygging i 2017 og 

2018 

- Oppussing bårerom – avsettes kr 1 mill (reduksjon 2,6 mill kroner). 

 

 

Edmund Morewood fremmet andre kulepunkt i Arbeiderpartiets forslag: 

 

 Det skaffes alternative inntekter, t.d. ved å leie ut hele eller deler av Eikesdal skole og 

Eresfjord trygdeheim. Disse eiendommene avhendes derfor ikke 

 

 

Svein Atle Roset ba om gruppemøte. 

 

Det ble enighet om prøveavstemming.  

 

 

Punkt 2 Investering/finansiering ble behandlet først. Punktene ble stemt over hver for seg. 

 

Pkt. 2.1. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.2. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.3. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.4. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.5. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2.6. Morewoods forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

 

Deretter ble punkt 1 Drift behandlet. Punktene ble stemt over hver for seg. 

 

Pkt. 1.1. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.2. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.3. Fellesforslaget fra KrF, SP og H ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.4. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.5. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 
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Pkt. 1.6. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

Pkt. 1.7. Rådmannens innstilling ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Pkt. 1.8.  

Kari Petrine F. Øverås fremmet følgende forslag: 

 

Endring for pleie/omsorg, barnehager og skoler: 

a) Vistdal bofellesskap avvikles ikke fra 1.2.2016.  

b) Vistdal skole avvikles ikke fra 1.8.2016. 

c) Ungdomstrinnet ved Eresfjord skole overføres ikke til Eidsvåg fra 1.8.2016. 

d) Barnehagen i Eresfjord avvikles ikke fra 1.7.2016.  

 

Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget fra Øverås. Rådmannens forslag fikk foreløpig 0 

stemmer og falt. Forslaget fra Øverås ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

Det øvrige forslaget fra Arbeiderpartiet følger saken i den videre behandlingen som et 

oversendelsesforslag. 

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble enstemmig vedtatt at prøveavstemmingen gjøres om til endelig avstemming.  

 

 

Rådmannens merknader 24.11.2015: 

I behandlingen av investeringene går det ikke klart fram totalbeløpene som ble endret i pkt.2.1, 

2.2 og 2.4.  

 

Formannskapets behandling i møte 24.11.2015 har følgende konsekvens: 

 

 

 

  

 

 

Pkt. 2.4 endring av 

lånebehov: 

Behov for opptak 

av lån i 2016 er endret til: kr 37 000 000 med en vektet nedbetaling på 34 år. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.11.2015 

1. Drift 

 

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene 

framgår av heftet «Økonomiplan 2016-2019», datert 18.11.2015, samt formannskapets 

behandling 24.11.2015. 

Investeringer, pkt. 2.1 og 2.2: (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

Investering i anleggsmidler, endringer -21 800 -45 000 50 000 0 

Momskompensasjon, endring 3 924 8 100 -9 000   

Tilskudd fra Husbanken, endring 0 21 398 -21 398   

Bruk av lånemidler, endring 17 876 15 502 -19 602   

Udekket/udisponert 0 0 0 0 
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Inntekter skjema 1A                     
                                                                      (1000 kr) 

Økonomiplan 

2016 2017 2018 2019 

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -76 803 -76 803 -76 803 -76 803 

Rammetilskudd -95 145 -95 081 -96 188 -97 294 

Eiendomsskatt -21 628 -21 628 -21 628 -21 628 

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -12 628 -12 628 -12 628 -12 628 

Kompensasjonsinntekter -5 568 -5 424 -5 237 -5 206 

Sum frie inntekter m.m. -211 772 -211 564 -212 484 -213 559 

Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 8 538 10 587 11 494 11 731 

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 198 120 194 193 194 575 193 987 

Netto driftsutgifter -5 114 -6 784 -6 415 -7 841 

Overført til investeringer 0 0 0 0 

Netto avsetning bundne fond 3 328 3 328 3 328 3 328 

Netto avsetning disposisjonsfond 1 786 3 456 3 087 4 513 

Balanse 0 0 0 0 

 

Enhetenes netto driftsrammer  
                                                                     (1000 kr) 

Økonomiplan 

2016 2017 2018 2019 

Rådmannens stab m/fellesutgifter 23 635 23 774 23 704 24 024 

Servicekontoret 3 216 3 216 3 216 3 216 

Politisk virksomhet 2 419 2 419 2 419 2 419 

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 24 178 23 661 23 358 23 358 

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 11 041 10 954 10 954 10 954 

Barnehagene i Nesset 20 315 20 040 19 887 19 637 

Helse og omsorg 84 131 85 541 86 041 86 041 

Teknisk, samfunn og utvikling 23 771 24 470 24 470 24 470 

Kultur  4 013 3 818 3 818 3 818 

NAV Nesset 1 027 2 426 2 834 2 176 

Reserver 374 -6 126 -6 126 -6 126 

Sum netto driftsramme 198 120 194 193 194 575 193 987 

 

For året 2016 innføres det ansettelsesstopp i Nesset kommune. Vakante stillinger dekkes 

internt i organisasjonen og helt nødvendige ansettelser avgjøres av rådmannen. 

 

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

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

økonomiplanperioden anslås omstillingsbehovet å være på kr 7 mill.  

 

Formannskapet tar initiativ til å iverksette prosessen. 

 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 

 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ 

benyttes for skatteåret 2016: 
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     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  

 

Den alminnelige skattesatsen for 2016 er 7 promille.  

Skattesatsen justeres til 3,5 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a. 

Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 

 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 

eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2016 som følger: 

 

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 11,5 %, i samsvar 

med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

Gebyrene for avløp økes med 28,6 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

Gebyrene i regulativet for slamtømming økes med 2,6 %, i samsvar med lov om vern 

mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Gebyrene for renovasjonstjenestene beholdes uendret, i samsvar med lov om vern mot 

forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Årsgebyret for feiing reduseres med 32,7 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. 

juni 2002 nr. 20.  

 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2 %, i samsvar med lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2016-2019”, datert 

18.11.2015.  Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 630 000 for 2016. 

 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører 

lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 

 

1.8. Endring for pleie/omsorg, barnehager og skoler: 

a) Vistdal bofellesskap avvikles ikke fra 1.2.2016.  

b) Vistdal skole avvikles ikke fra 1.8.2016. 

c) Ungdomstrinnet ved Eresfjord skole overføres ikke til Eidsvåg fra 1.8.2016. 

d) Barnehagen i Eresfjord avvikles ikke fra 1.7.2016.  

 

 

2. Investering/finansiering  

 

2.1. Investeringer 

 

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  

Detaljene framgår av heftet «Økonomiplan 2016-2019», datert 18.11.2015, samt 

formannskapets behandling 24.11.2015: 
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Investering Økonomiplan 

(1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

Ordinære investeringer 55 770 37 360 103 080 2 180 

Selvfinansierende investeringer VA 16 300 12 100 1 250 1 250 

Sum investeringer i anleggsmidler 72 070 49 460 104 330 3 430 

Utlån og avdrag på lån 3 897 3 930 4 025 4 063 

Avsetninger 0 0 0 0 

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 75 967 53 390 108 355 7 493 

 

2.2. Finansiering av investeringer 

 

 Investeringene vedtas finansiert slik: 

 
Finansiering Økonomiplan 

(1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

Lånemidler -61 381 -39 535 -41 075 -5 430 

Investeringstilskudd -3 500 -6 050 -47 551 0 

Salg av eiendeler 0 0 0 0 

Overført fra drift 0 0 0 0 

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) -11 086 -7 805 -19 729 -1 605 

Bruk av avsetninger (investeringsfond) 0 0   -458 

Sum finansiering -75 967 -53 390 -108 355 -7 493 

 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 

 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2016 på kr 37 000 000.  

Lånets løpetid er 34 år. 

 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2016. 

Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 

 

2.6. Det skaffes alternative inntekter, t.d. ved å leie ut hele eller deler av Eikesdal skole og 

Eresfjord trygdeheim. Disse eiendommene avhendes derfor ikke.  

 

 

Det øvrige forslaget fra Arbeiderpartiet følger saken i den videre behandlingen som et 

oversendelsesforslag. 

 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 17.12.2015  

Økonomiplan for 2016-2019 var lagt ut til alminnelig ettersyn i perioden 30.11.-16.12.2015. 

 

Følgende dokument ble distribuert til møtedeltakernes iPad: 

 

./. Høringsuttale fra Delta 

./. Høringsuttale fra Fagforbundet 

./. Høringsuttale fra Utdanningsforbundet 
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./. Høringsuttale fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet om forslag til innsparinger i de 

kommunale barnehagene 

./. Høringsuttale fra samarbeidsutvalget i Eidsvåg barnehage 

./. Høringsuttale fra samarbeidsutvalget i Eresfjord barnehage 

./. Høringsuttale fra elevrådet ved Eresfjord barne- og ungdomsskole om skulefruktordninga 

./. Høringsuttale fra Norsk sykepleierforbund Nesset 

 

Det ble foretatt trekning av rekkefølgen på partienes innledningsforedrag: 

 

1. Senterpartiet 

2. Kristelig folkeparti 

3. Fremskrittspartiet 

4. Høyre 

5. Arbeiderpartiet 

6. Innbyggerlista 

7. Uavhengig representant Jan Rindli 

 

 

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag: 

 

 Som formannskapets tilrådning med følgende endringer: 

 

Investering 
 

Tekst 2016 2017 2018 2019 

Eidsvåg barnehage - utelager 300    

NOS ombygging demens 15000 35000   

Prosjektledelse hall reduksjon -4 500 500    

Sikring kvikkleireområde Eidsvåg 

økning med +4 500 

9200    

 

K-sak 95/15 Nesset Brann og Redning - Oppgradering av kjøretøy og utstyr innarbeides i 

budsjettet. (Innkjøp biler kr 4 300 000 eks mva. og utstyr kr 510 000 eks mva.) 

 

K-sak 73/14 Brannsikringstiltak Vistdal bofellesskap på kr 870 000 legges inn i budsjettet 

for 2015.  

Drift: 

 

 Skole, frukt og grønt: Ordningen med frukt/sosiale tiltak gjeninnføres med kr 25 000 til 

indre og 75 000 til ytre. Skolene vurderer selv bruken. Finansieres av disposisjonsfondet. 

 Kulturbudsjettet økes med kr 150 000- til tilskudd til lag og organisasjoner. Finansieres 

av disposisjonsfondet. 

 

 Reduksjon i politisk virksomhet reduseres med reduksjon i møtegodtgjørelser med ca 

20% avrundet til kr 875,- og kr 1700,- for leder. 

 

 Tillegg til punkt 3.1 og første avsnitt - merket med kursiv:  

«For året 2016 innføres ansettelsesstopp i Nesset kommune. Vakante stillinger dekkes 
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internt i organisasjonen og helt nødvendige ansettelser avgjøres av rådmannen.» 

Innsparingen fordeles forholdsmessig på enhetene. 

 

 Tillegg til punkt 3.1 og andre avsnitt - merket med kursiv: 

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

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

økonomiplanperioden anslås omstillingsbehovet å være på kr 7 mill. Reduksjonen 

fordeles foreløpig forholdsmessig på enhetene. 

 

 

Jan Rindli fremmet følgende forslag: 

 

 Som formannskapets forslag med følgende endring: 

 Pkt. 3.1, drift: Som rådmannens innstilling, men skattesats 4 promille 

 

 Gruppa som skal gjennomgå kommuneorganisasjonen kommer med sin innstilling 

1.juli 2016. 

 

 Tillegg til investeringsbudsjettet: Flerbrukshallen tas opp til ny vurdering når 

anbudssummen på elveforebyggingen foreligger. 

 

 

Innbyggerlista fremmet følgende forslag: 

 

Rådmannen bes om å fremlegge til kommunestyret i februarmøtet 2016 kuttforslag i 

stillinger knyttet til administrasjonen i Nesset kommune som utgjør minimum 4 årsverk. 

 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

Det utbetales ikke møtegodtgjøring for kurs, konferanser og opplæringer. Dette er 

arbeidsdager uten spesielle krav til forberedelse. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes. 

Kveldsmøter innføres ikke. 

 

Oversendingsforslag til økonomigjennomgang i 2016: 

Ordførerstillingen reduseres til 80% stilling. 

 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet: 

 

 Tillegg til kulepunkt 5, drift, i fellesforslaget fra KrF, Sp og H : 

Til hjelp under gjennomgangen av kommunens organisasjon og effektivitet, engasjeres 

ekstern kompetanse på området. 

 

 

Høyre ba om gruppemøte. 

 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 
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De to første kulepunktene om drift i fellesforslaget fra KrF, Sp og H vedtas ikke nå, men 

sendes som et oversendelsesforslag til formannskapets gjennomgang av 

kommuneorganisasjonen. 

 

 

Det ble enighet om prøveavstemming  

 

Punkt 2 Investering/finansiering ble behandlet først.  

 

Pkt. 2.1. 

Rindlis forslag om flerbrukshall fikk foreløpig 6 stemmer og falt. 15 stemte imot. 

 

Fellesforslaget fra KrF, Sp og H om investeringer ble foreløpig vedtatt med 17 stemmer. 4 stemte 

imot. 

 

Forslaget om brannsikring ved Vistdal bofellesskap ble foreløpig enstemmig vedtatt. 

 

Pkt. 2.2. Fellesforslaget fra KrF, Sp og H ble foreløpig enstemmig vedtatt 

Pkt. 2.3. Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt 

Pkt. 2.4. Fellesforslaget fra KrF, Sp og H ble foreløpig enstemmig vedtatt 

Pkt. 2.5. Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt 

Pkt. 2.6. Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt 

 

 

Deretter ble punkt 1 Drift behandlet. 

 

Rindlis forslag om frist for gjennomgang av kommuneorganisasjonen ble foreløpig enstemmig 

vedtatt. 

 

Rindlis forslag om eiendomsskatt fikk foreløpig 2 stemmer og falt. 19 stemte imot. 

 

Aps forslag om møtegodtgjøring og møtetidspunkt fikk foreløpig 8 stemmer og falt. 13 stemte 

imot. 

 

Aps oversendelsesforslag om reduksjon av ordførerstillinga fikk foreløpig 9 stemmer og falt. 12 

stemte imot. 

 

Aps oversendelsesforslag om ekstern kompetanse for gjennomgang av kommuneorganisasjonen 

ble foreløpig enstemmig vedtatt.  

 

Innbyggerlistas forslag fikk foreløpig 6 stemmer og falt. 15 stemte imot.  

 

Arbeiderpartiets oversendelsesforslag av kulepunktene om skolefrukt og kulturmidler i 

fellesforslaget fra KrF, Sp og H fikk foreløpig 7 stemmer og falt. 14 stemte imot. 

 

Fellesforslaget fra KrF, Sp og H ble foreløpig vedtatt med 19 stemmer. 2 stemte imot. 

 

Pkt. 1.2. Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt 

Pkt. 1.3. Formannskapets forslag ble foreløpig vedtatt med 20 stemmer. 1 stemte imot. 

Pkt. 1.4. Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt 
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Pkt. 1.5. Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt 

 

Pkt. 1.6.: 

 

Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Høyre fremmet følgende felles forslag: 

 

Nesset næringsforum (k-sak 61/14) tilskudd økes med kr. 75 000 for 2016 til kr. 650 000. 

Til disposisjon reduseres tilsvarende. 

 

Ordfører og varaordfører ba om at deres habilitet ble vurdert. Som setteordfører ble Svein Roset 

valgt. De ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake.  

 

Fellesforslaget fra KrF, Sp og H ble foreløpig vedtatt med 17 stemmer. 2 stemte imot. 

 

Pkt. 1.7. Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt 

Pkt. 1.8. Formannskapets forslag ble foreløpig enstemmig vedtatt 

 

Det ble enstemmig vedtatt at prøveavstemmingen gjøres om til endelig avstemming.  

 

 

Rådmannens merknader 17.12.2015 

Kommunestyrets har med sine vedtak endret sum investering i anleggsmidler, finansiering av 

endringene, finanskostnader av investeringene, finansiering av finanskostnadene, samt behov for 

låneopptak. Oversikten nedenfor viser hvor mye dette utgjør i perioden: 

 

Investering:                                     (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

K-sak 95/15 pkt. 1, vaktbil og mannskapsbil, brann  5 375       

K-sak 95/15 pkt. 2, 19.11.15, utstyr brann  638       

Ombygging demens NOS, flytting av bevilgning 15 000 35 000 -50 000   

Eidsvåg barnehage, utelager/avfallsbod 300       

Brannsikring Vistdal bofellesskap 870       

Sum investering i anleggsmidler 22 183 35 000 -50 000 0 

Finansiering:         

Momskompensasjon -4 200 -6 300 9 000 0 

Tilskudd fra husbanken -5 000 -21 153 26 153 0 

Lånemidler -12 983 -7 547 14 847 0 

Sum finansiering -22 183 -35 000 50 000 0 

 

Det er behov for å ta opp ekstra lån i 2016 med kr 12 mill. 

 

Drift:                                               (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

Finanskostnader (renter og avdrag på investeringer) 312 749 638 379 

Finansieres ved å redusere avsetning til disposisjonsfond -312 -749 -638 -379 

 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 17.12.2015 
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1. Drift 

 

1.1. Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for driftsbudsjettet.  Detaljene 

framgår av heftet «Økonomiplan 2016-2019», datert 18.11.2015, samt behandling i 

formannskap og kommunestyre.  

 

Inntekter skjema 1A                     
                                                                      (1000 kr) 

Økonomiplan 

2016 2017 2018 2019 

Skatt på inntekt og formue/naturressursskatt -76 803 -76 803 -76 803 -76 803 

Rammetilskudd -95 145 -95 081 -96 188 -97 294 

Eiendomsskatt -21 628 -21 628 -21 628 -21 628 

Konsesjonsavgifter og salg av konsesjonskraft -12 628 -12 628 -12 628 -12 628 

Kompensasjonsinntekter -5 568 -5 424 -5 237 -5 206 

Sum frie inntekter m.m. -211 772 -211 564 -212 484 -213 559 

Netto finanskostnader (renter/avdrag/utbytte) 8 850 11 336 12 132 12 110 

Fordelt til netto driftsrammer på enhetene 198 370 194 443 194 825 194 237 

Netto driftsutgifter -4 552 -5 785 -5 527 -7 212 

Overført til investeringer 0 0 0 0 

Netto avsetning bundne fond 3 328 3 328 3 328 3 328 

Netto avsetning disposisjonsfond 1 224 2 457 2 199 3 884 

Balanse 0 0 0 0 

 

Enhetenes netto driftsrammer  
                                                                     (1000 kr) 

Økonomiplan 

2016 2017 2018 2019 

Rådmannens stab m/fellesutgifter 23 401 22 772 22 702 23 022 

Servicekontoret 3 184 3 082 3 082 3 082 

Politisk virksomhet 2 395 2 317 2 317 2 317 

Eidsvåg barne-/ungdomsskole 24 010 22 728 22 425 22 425 

Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 955 10 514 10 514 10 514 

Barnehagene i Nesset 20 113 19 193 19 040 18 790 

Helse og omsorg 83 275 81 924 82 424 82 424 

Teknisk, samfunn og utvikling 23 524 23 405 23 405 23 405 

Kultur  4 123 3 800 3 800 3 800 

NAV Nesset 1 016 2 334 2 742 2 084 

Reserver 2 374 2 374 2 374 2 374 

Sum netto driftsramme 198 370 194 443 194 825 194 237 

 

For året 2016 innføres det ansettelsesstopp i Nesset kommune. Vakante stillinger dekkes 

internt i organisasjonen og helt nødvendige ansettelser avgjøres av rådmannen. 

Innsparingen fordeles forholdsmessig på enhetene. 

 

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

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

økonomiplanperioden anslås omstillingsbehovet å være på kr 7 mill. Reduksjonen 

fordeles foreløpig forholdsmessig på enhetene. 
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Til hjelp under gjennomgangen av kommunens organisasjon og effektivitet, engasjeres 

ekstern kompetanse på området. Gruppa som skal gjennomgå kommuneorganisasjonen 

kommer med sin innstilling 1.juli 2016. 

 

Formannskapet tar initiativ til å iverksette prosessen. 

 

Reduksjon i politisk virksomhet reduseres med reduksjon i møtegodtgjørelser med ca 

20% avrundet til kr 875,- og kr 1700,- for leder. 

 

1.2. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 

 

1.3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ 

benyttes for skatteåret 2016: 

 

     § 3 a) faste eigedomar i heile kommunen  

 

Den alminnelige skattesatsen for 2016 er 7 promille.  

Skattesatsen justeres til 3,5 promille i henhold til eiendomsskatteloven § 12 a. 

Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 

 

1.4. Innenfor selvkostområdene skal det være 100% dekningsgrad.  De kommunale 

eiendomsgebyrene endres fra 1.1.2016 som følger: 

 

Gebyrene for levering av vann fra kommunale vannverk økes med 11,5 %, i samsvar 

med lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

Gebyrene for avløp økes med 28,6 %, i samsvar med lov om kommunale vass- og 

avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

Gebyrene i regulativet for slamtømming økes med 2,6 %, i samsvar med lov om vern 

mot forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Gebyrene for renovasjonstjenestene beholdes uendret, i samsvar med lov om vern mot 

forurensing og om avfall av 13.mars 1981 nr. 6. 

 

Årsgebyret for feiing reduseres med 32,7 %, i samsvar med lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. 

juni 2002 nr. 20.  

 

1.5. Tilknytningsgebyrene for vann og avløp økes med 2 %, i samsvar med lov om 

kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12. 

 

1.6. Bevilgninger fra Kraftfondet vises i detalj i ”økonomiplan 2016-2019”, datert 

18.11.2015, samt kommunestyrets behandling. Bruk av kraftfondet utgjør kr 7 705 000 

for 2016. 

 

1.7. Rådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer for det som vedrører 

lønnsoppgjøret, pensjonskostnad/pensjonspremien. 
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1.8. Endring for pleie/omsorg, barnehager og skoler: 

a) Vistdal bofellesskap avvikles ikke fra 1.2.2016.  

b) Vistdal skole avvikles ikke fra 1.8.2016. 

c) Ungdomstrinnet ved Eresfjord skole overføres ikke til Eidsvåg fra 1.8.2016. 

d) Barnehagen i Eresfjord avvikles ikke fra 1.7.2016.  

 

 

2. Investering/finansiering  

 

2.1. Investeringer 

 

Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende hovedtall for investeringsbudsjettet.  

Detaljene framgår av heftet «Økonomiplan 2016-2019», datert 18.11.2015, samt 

formannskapets og kommunestyrets behandling: 

 

 
Investering Økonomiplan 

(1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

Ordinære investeringer 77 953 72 360 53 080 2 180 

Selvfinansierende investeringer VA 16 300 12 100 1 250 1 250 

Sum investeringer i anleggsmidler 94 253 84 460 54 330 3 430 

Utlån og avdrag på lån 3 897 3 930 4 025 4 063 

Avsetninger 0 0 0 0 

Sum investeringsramme / finansieringsbehov 98 150 88 390 58 355 7 493 

 

2.2. Finansiering av investeringer 

 

 Investeringene vedtas finansiert slik: 

 
Finansiering Økonomiplan 

(1000 kr) 2016 2017 2018 2019 

Lånemidler -74 364 -47 082 -26 228 -5 430 

Investeringstilskudd -8 500 -27 203 -21 398 0 

Salg av eiendeler 0 0 0 0 

Overført fra drift 0 0 0 0 

Refusjoner/andre inntekter (inkl. mva-komp fra 2014) -15 286 -14 105 -10 729 -1 605 

Bruk av avsetninger (investeringsfond) 0 0   -458 

Sum finansiering -98 150 -88 390 -58 355 -7 493 

 

2.3. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2016. 

 

2.4. Nesset kommune tar opp lån til investering i anleggsmidler i 2016 på kr 49 000 000.  

Lånets løpetid er 34 år. 

 

2.5. Nesset kommune tar opp et Startlån til videreutlån på kr 2 mill i 2016. 

Lånets løpetid er 25 år, herav 5 års avdragsfrihet. 

 

2.6. Det skaffes alternative inntekter, t.d. ved å leie ut hele eller deler av Eikesdal skole og 

Eresfjord trygdeheim. Disse eiendommene avhendes derfor ikke.  
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