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Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kavli Moen Gård 

Dato: 06.12.2019 

Tidspunkt: 13.30 

 
 
 
 
Kl. 13.30 Fotografering av formannskap og kommunestyre 
Kl. 14.00 Møtestart 
Kl. 18.30 Middag  
 
Rådmannen orienterer om pågående investeringsprosjekter m.m. 
 
 
 
 

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

 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 

Rolf Jonas Hurlen Lill Kristin Stavik 
ordfører sekretær 
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Avvisning av klage på vedtakene om tillatelse for Deponi 2 
og sorteringsanlegg for bunnaske på Raudsand 

Miljødirektoratet mener at Tingvoll kommune ikke har rettslig klageinteresse i 
sakene og avviser klagene. Vedtaket om avvisning kan påklages innen 3 uker.  
 

Miljødirektoratet viser til brev fra Tingvoll kommune datert 27. september 2019. 
 
Sakens bakgrunn 
Miljødirektoratet ga i vedtak datert 29. august 2019 Bergmesteren Raudsand AS tillatelse etter 
forurensningsloven for Deponi 2. Tillatelsen inneholdt også avslutningskrav for Møllestøvdeponiet på 
samme lokalitet. Samme dato ga vi også tillatelse til sorteringsanlegg for bunnaske. Begge 
anleggene ligger på Raudsand i Nesset kommune.  
 
I brev datert 27. september 2019 klager Tingvoll kommune på begge vedtakene. Kommunen 
opplyser i sin klage at saken har vært drøftet med ordførerne i Gjemnes kommune og Sunndal 
kommune og at disse har gitt sin tilslutning til klagen.  
 
Klagen fra Tingvoll kommune 
Tingvoll kommune viser til at forurensningsfaren fra det store volumet forurensende masser er 
undervurdert i konsekvensutredningen både i driftstid og på lang sikt. Det vises videre til 
forurensningsfare fra etablering av sjøkantdeponi i Raudsand og at Miljødirektoratet ikke kan 
forskuttere godkjenning av et tiltak med så stor forurensningsfare.  
 
Tingvoll kommune mener søknaden burde vært avslått og ber derfor om at begge vedtak oppheves.  
 
Miljødirektoratets vurdering 
Etter Miljødirektoratets syn har ikke Tingvoll kommune klagerett i denne saken. 
 
Det følger av forvaltningsloven § 28 første ledd at enkeltvedtak kan påklages av parter i saken eller 
andre med "rettslig klageinteresse" i saken. Både private og offentlige rettssubjekter – som for 
eksempel Tingvoll kommune – kan etter omstendighetene ha klagerett etter denne bestemmelsen. 

Tingvoll kommune 
Kommunehuset 
6630 Tingvoll 

 
 
Oslo, 24.10.2019 

 

Deres ref.: 
19/00218-10 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2019/802 

Saksbehandler: 
Ellen Margrethe Svinndal 
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I denne saken er det klart at Tingvoll kommune ikke er å regne som "part" i saken, jf. partsbegrepet 
slik det fremgår av forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. Dermed beror en vurdering av 
klagerett på om Tingvoll kommune har "rettslig klageinteresse" i saken. 
 
Offentlige organer kan ha rettslig klageinteresse enten ved at organet selv berøres av den aktuelle 
avgjørelsen det klages på, eller i kraft av å representere innbyggere når det gjelder å ivareta 
allmenne interesser. Etter Miljødirektoratets syn innebærer dette at vedtaket som påklages må ha 
klare faktiske følger for organet selv eller de innbyggerne organet representerer. Det må altså 
kunne kreves en tilknytning til saken som er av en slik art, styrke og/eller nærhet at det fremstår 
som rimelig for organet å få klagebehandlet det aktuelle vedtaket. For at en tilknytning til saken i 
form av interessemotsetninger med den som har fått en tillatelse skal medføre klagerett, må 
interessemotsetningene etter Miljødirektoratets syn være tilstrekkelig nært knyttet til det aktuelle 
tillatte tiltaket, slik at en iverksetting og gjennomføring vil få klare negative virkninger for organet 
selv eller innbyggerne det representerer.  
 
Tingvoll kommune har ikke angitt hvordan de to vedtakene vil medføre negative konsekvenser for 
deres innbyggere. Kommunen er bekymret for forurensningsfare fra samlet deponivolum i området. 
Samlet deponivolum vil i henhold til reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand gjelde tilsammen 
5 deponier for ordinært/inert deponi i dagen pluss et stort fjellhalldeponi for farlig avfall. Det er 
også vist til spredning av forurensning fra etablering av sjøkantfylling. Dette er forhold som ikke er 
relevante for saken. Tillatelsene som er gitt gjelder kun etablering av Deponi 2, tildekking av 
Møllestøvdeponiet og etablering av et sorteringsanlegg for bunnaske.  
 
Vedtak om tillatelse for Deponi 2 og for bunnaskeanlegget har ikke som forutsetning at det 
etableres flere deponier eller sjøkantfylling. Vi kan ikke se at forurensningen vi har tillatt gjennom 
tillatelsene vil medføre miljømessige ulemper for innbyggerne i Tingvoll kommune. På den bakgrunn 
er det vårt syn at Tingvoll kommune ikke har rettslig klageinteresse i denne saken. Vi avviser derfor 
klagen.  
 
Vi har ikke behandlet klage fra Gjemnes kommune og Sunndal kommune. Det foreligger ikke en 
undertegnet klage iht. forvaltningsloven § 32 fra de to kommunene og vi anser dermed at de ikke 
har fremsatt en klage i tråd med forvaltningsloven. 
 
Vedtak 
Miljødirektoratet avviser klagen fra Tingvoll kommune fordi kommunen etter vårt syn verken er part 
i saken eller har rettslig klageinteresse. Hjemmel for vedtaket er forvaltningsloven § 33, annet ledd. 
 
Klagerett 
Vedtaket om avvisning kan påklages innen tre uker til Klima og miljødepartementet. En eventuell 
klage bør begrunnes og skal sendes Miljødirektoratet.  
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Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ragnhild Orvik Ellen Margrethe Svinndal 
seksjonsleder sjefingeniør 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
 
 
Kopi til: 
Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 Batnfjordsøra 
Nesset kommune Kommunehuset 6460 Eidsvåg I Romsdal 
Bergmesteren Raudsand AS c/o Veidekke Entreprenør AS Postboks 506 

Skøyen 
0214 OSLO 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 Sunndalsøra 
 

http://www.norge.no/


Fra: Talberg, Sveinung (Sveinung.Talberg@molde.kommune.no)
Sendt: 11.11.2019 09:08:46
Til: NES Postmottak Nesset kommune
Kopi: Hurlen, Rolf Jonas; Klokset, Anne Grete; 'post@mrrevisjon.no'

Emne: Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte
Vedlegg: 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 7.10.19 er lagt ut på følgende lenke:
https://kontrollutvalgetromsdal.custompublish.com/getfile.php/4584937.2496.munlzlp7wa7wzu/Protokoll+Nesset+KU+191007.pdf
 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 7.10.19 er lagt ut på følgende lenke:
https://kontrollutvalgetromsdal.custompublish.com/getfile.php/4584938.2496.nnqbstzwsqwnuq/Protokoll+Nesset+KU+191107.pdf
 
 
 
Med hilsen
 
 
 
Sveinung Talberg
Rådgiver
 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 Molde
Tlf            71 11 10 00 sentralbord
Tlf            71 11 14 52 direkte
Mobil       991 60260
Epost        sveinung.talberg@molde.kommune.no
                  postmottak@kontrollutvalgromsdal.no
Nettside   kontrollutvalgromsdal.no
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KONTROLLUTVALGET I 
NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 
Møte nr: 4/19 
Møtedato: 07.10.2019 
Tid: Kl. 12.00 – 14.30 
Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus 
Sak nr: 21/19 – 29/19 
Møteleder: Jostein Øverås, leder (Sp) 
Møtende medlemmer: Vigdis Fjøseid (Ap), nestleder 
 
 

Wenche Angvik (Uavh.) 
Tone Skjørsæther (Uavh.) 

Forfall: 
Ikke møtt: 

Tor Steinar Lien (Ap) 
Ingen 

Møtende vara: Lars Myrset (Frp) 
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver 
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

June Fostervold, regnskapsrevisor (sak PS 23/19 og 24/19) 
Av øvrige møtte: Rolf Jonas Hurlen, ordfører 

Solfrid Svensli, økonomisjef (sak PS    
 
Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.  Det fremkom ingen merknader til sakliste. 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
 
TIL BEHANDLING: 
 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

 

PS 21/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3.JUNI 2019 

PS 22/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 23/19 NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT FOR 2.TERTIAL 2019 

PS 24/19 KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2019 

PS 25/19 HØRING – REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE 

PS 26/19 HØRING – FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 FOR KONTROLL OG TILSYN I MOLDE 
KOMMUNE 

PS 27/19 VURDERING AV KONTROLLUTVALGET SITT TILSYNSANSVAR MED REVISJON-
REVISJONSÅRET 2018 

PS 28/19 KONTROLLUTVALGET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM UTVALGET 
SIN VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2015-2019 

PS 29/19 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 30/19 EVENTUELT 
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PS 21/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3.JUNI 2019 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Protokollene fra møte 3.juni 2019 godkjennes. 
 
Til å signere den åpne protokollen sammen med møteleder 3.juni 2019, velges: 
      1.  Tone Skjørsæther 
      2.  Wenche Angvik 
 
Til å signere den lukkede protokollen sammen med møteleder 3.juni 2019, velges: 

1. Tone Skjørsæther 
2. Wenche Angvik 
3. Vigdis Fjøseid 

 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Leder og sekretær orienterte.  Den åpne protokollen er tidligere sendt medlemmene, mens den 
lukkede protokollen ble delt ut i møtet.  Det fremkom ingen merknader til protokollene.  
Leder fremmet forslag om Tone Skjørsæther og Wenche Angvik til å signere den åpne 
protokollen fra møte 3.juni 2019 og Tone Skjørsæther, Wenche Angvik og Vigdis Fjøseid til å 
signere den lukkede protokollen fra møte 3.juni 2019. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
 
 

PS 22/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Referatsaker: 
 
RS 35/19 PS 52/19 Sykefravær pr. 1.kvartal 

Saksframlegg og protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2019 (vedlagt) 
 
RS 36/19 PS 62/19 Økonomi- og finansrapportering per 30.4.2019 (1. tertial) 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2019 (vedlagt) 
 
RS 37/19 PS 63/19 Budsjettkorrigeringer - juni 2019 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2019 (vedlagt) 
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RS 38/19 Merknader - kommunedelsutvalg 
Protokoll fra Nesset kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt) 
 
Vigdis Fjøseid spurte ordfører om det er klarlagt hvilken myndighet dette utvalget skal 
ha.  Ordfører svarte at det ikke er formelt på plass.  Diskusjonen vil nok gå mest mot 
hvilken myndighet som vil bli knyttet mot kraftfondet. 

 
RS 39/19 PS 65/19 Spørsmål til ordføreren 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt) 
 
RS 40/19 PS 67/19 Sykefravær pr. 2. kvartal 

Saksframlegg og protokoll fra Nesset kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt) 
 
Leder viste til det høye sykefraværet, spesielt etter 1.kvartal (RS 35/19) og etterlyste 
årsaker til det høye sykefraværet foruten det som fremgår av saksframlegget.  Det var 
ingen som kunne svare ut spørsmålet. 

 
RS 41/19 PS 75/19 Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt) 
 
RS 42/19 Protokoll fra møte i fellesnemnda Nye Molde kommune 29.05.2019 

Protokoll (vedlagt) 
 
RS 43/19 Protokoll fra møte i fellesnemnda Nye Molde kommune 26.06.2019 

Protokoll (vedlagt) 
 
RS 44/19 Protokoll fra møte i fellesnemnda Nye Molde kommune 18.09.2019 

Protokoll (vedlagt) 
 
RS 45/19 Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor sin uavhengighet i forhold  

 til Nesset kommune (vedlagt) 
 
RS 46/19 Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 

Brev datert 01.07.2019 fra Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) til kommunene 
(vedlagt) 

 
RS 47/19 Innkalling til stiftelsesmøte Møre og Romsdal Revisjon SA 23.8.2019 

Brev datert 09.08.2019, samt forslag til vedtekter (vedlagt) 
 
RS 48/19 Referat fra virksomhetsbesøk hos NAV 03.06.2019 (vedlagt) 
 
 
 
Orienteringssaker: 
 
OS 12/19 RS 32/19 Protokoll fra styremøte 28.05.2019 i Kontrollutvalgsekretariatet for 

Romsdal  
Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2019 (vedlagt) 

 
OS 13/19 RS 33/19 Møteprotokoll 29.05.2019 - Fellesnemnda i nye Molde kommune 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2019 (vedlagt) 
 

OS 14/19 RS 34/19 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møtet 03.06.2019 
Protokoll fra Nesset kommunestyre 20.06.2019 (vedlagt) 

 
OS 15/19 PS 66/19 Referatsaker 

Protokoll fra Nesset kommunestyre 19.09.2019 (vedlagt) 
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Sekretæren og orienterte til den enkelte sak.   

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

PS 23/19 NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT FOR 2.TERTIAL 2019 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Økonomirapporten for 2.tertial 2019 i Nesset kommune tas til orientering 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Tertialrapporten som skal opp til behandling i Formannskapet 10.10.2019 var ettersendt til 
kontrollutvalget.  Økonomisjef redegjorde.  Det ligger an til at kommunen kommer ut med et 
tilnærmet resultat i balanse for 2019 hvis prognosen slår til.  Det er likevel enheter som sliter 
med merforbruk.  Dette gjelder områdene NAV og IKT spesielt.  Av bevilga midler til 
investeringer på kr 119,8 mill. er det foreløpig utgiftsført kr 24 mill., dvs. 20 
prosent. Rapporteringen viser at kr 46,4 mill. ikke vil bli benyttet i 2019. Det meste av 
bevilgningene hører til prosjekter som er forsinket og som vil bli videreført i ny kommune i 
2020. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 24/19 KOMMUNIKASJONS- OG REVISJONSPLAN 2019 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar revisjonens presentasjon av kommunikasjons- og revisjonsplan for 
revisjonsåret 2019 til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde.  Vigdis Fjøseid spurte om hvilke risikoer 
som en kan se i forbindelse med kommunesammenslåingen.  Revisor svarte at det er en risiko 
at de ansatte som blir med over i ny kommune flytter fokuset dit og ikke har like mye fokus 
på eksisterende kommune. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
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PS 25/19 HØRING – REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget støtter sekretariatets forslag til reglement for kontrollutvalget i Molde 
kommune  
 
Kontrollutvalget oversender til det kommende kontrollutvalget i Molde kommune utkast til 
reglement for videre behandling 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretæren redegjorde.  Ingen kommentarer eller spørsmål til det nye reglementet. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 26/19 HØRING – FORSLAG TIL BUDSJETT 2020 FOR KONTROLL OG TILSYN I 
MOLDE KOMMUNE 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Molde kommune for 2020 med en 
netto ramme på kr 3 273 000 som inkluderer kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester 
oversendes det kommende kontrollutvalget i Molde kommune for videre behandling. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretæren redegjorde.  Ingen kommentarer eller spørsmål til det fremlagte forslag til budsjett 
for kontroll og tilsyn bortsett fra at leder etterlyste hvordan refusjon for ulegitimert tapt 
arbeidsfortjeneste blir håndtert i det nye reglementet for godtgjørelse til folkevalgte i Molde 
kommune. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 27/19 VURDERING AV KONTROLLUTVALGET SITT TILSYNSANSVAR MED 
REVISJON-REVISJONSÅRET 2018 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som går fram av dokumentet «Kontrollutvalget 
sitt tilsynsansvar 2018» 
 
Ut fra den vedlagte gjennomgangen blir det vurdert at revisjonsordningen som Nesset 
kommune har hatt for revisjonsåret 2018, har vært forsvarlig. 
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Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretæren redegjorde.  Ingen kommentarer eller spørsmål til den fremlagte saken eller 
forslag til vedtak. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 28/19 KONTROLLUTVALGET SIN RAPPORT TIL KOMMUNESTYRET OM 
UTVALGET SIN VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2015-2019 

 
 
Kontrollutvalgets innstilling 
 
Kommunestyret tar framlagt rapport om kontrollutvalget sin virksomhet i valgperioden  
2015 – 2019 til vitende. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretæren redegjorde.  Ingen kommentarer eller spørsmål til den fremlagte saken eller 
forslag til vedtak. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 29/19 OPPFØLGINGSLISTE 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Følgende saker føres bort fra oppfølgingslisten: 
 
«Kommunereformen» 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Den eneste saken kontrollutvalget så grunnlag for å ta bort fra oppfølgingslisten var videre 
oppfølging av Fellesnemnda og kommunereformen da fellesnemda har hatt sitt siste møte 
18.9.19 og det vil bli det konstituerende kommunestyremøte i Nye Molde kommune i oktober. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet av leder.  
(5 voterende) 
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PS 30/19 EVENTUELT 

 
 
Mottatt henvendelse fra Synnøve og Rolf Bugge datert 23.09.2019 – klage i byggesak 
 
Kontrollutvalget har mottatt en ny henvendelse datert 23.09.2019.  Kontrollutvalget har i møte 
03.06.19 behandlet henvendelser på samme sak: 
 
Kontrollutvalgets behandling 03.06.2019 
 
Rådmannen opplyste i møtet at kommunen skal ha et møte med Fylkesmannen for å gjøre 
avklaringer av problemstillinger i brevet fra Fylkesmannen datert 11.03.2019.  
Kontrollutvalget ønsker å bli holdt orientert om resultatet fra dette møtet. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak i møte 07.10.2019 
 
Kontrollutvalget registrerer at Formannskapet skal ha klagesaken til behandling i møte 
10.10.2019 og vil avvente resultatet av behandlingen. 
 
Kontrollutvalget etterlyser resultatet fra møtet kommunen hadde med Fylkesmannen opplyst i 
møte 03.06.19. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte av leder.  
(5 voterende)  
 
 
 
 
 

Jostein Øverås  Wenche Angvik  Vigdis Fjøseid 
leder    nestleder 

 
 
 

Lars Myrset 
 

  
 

  
 
 

Tone Skjørsæther 
 
 

 
 
 
 
 

    Sveinung Talberg 
    sekretær 
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KONTROLLUTVALGET I 
NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 
Møte nr: 5/19 
Møtedato: 07.11.2019 
Tid: Kl. 09.00 – 10.50 
Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 
Sak nr: 31/19 – 37/19 
Møteleder: Jostein Øverås, (Sp) leder 
Møtende medlemmer: Vigdis Fjøseid, (Ap) nestleder 
 
 

Wenche Angvik (Uavh.) 
Tone Skjørsæther (Uavh.) 

 
Forfall: 
Ikke møtt: 

Tor Steinar Lien (Ap) 
Ingen 
Ingen 

Møtende vara: Ingen 
Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver 
Fra revisjonen: Ronny Rishaug, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

June B. Fostervold, regnskapsrevisor (sak 33/19-35/19) 
Av øvrige møtte: Anne Grete Klokset, rådmann (sak 33/19-35/19, 37/19) 

Bernt Angvik, enhetsleder Teknisk, samfunn og utvikling 
(sak 33/19-35/19) 

 
Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.  Det fremkom ingen merknader til sakliste. 
Innkalling og sakliste ble godkjent. 
 
 
TIL BEHANDLING: 
 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

 

PS 31/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7.OKTOBER 2019 

PS 32/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 33/19 PROSJEKTRAPPORT 600317 – REHABILITERING OG OPPGRADERING BRUER I 
NESSET 

PS 34/19 PROSJEKTRAPPORT 600288 – OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, EIDSVÅG 
SENTRUM 

PS 35/19 PROSJEKTRAPPORT 600158/600324 - NESSET FLERBRUKSHALL 

PS 36/19 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 37/19 EVENTUELT 
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PS 31/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7.OKTOBER 2019 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Protokollene fra møte 7.oktober 2019 godkjennes. 
 
Til å signere protokollene sammen med møteleder 7.oktober 2019, velges: 
1.  Vigdis Fjøseid 
2.  Tone Skjørsæther 
 
Til å signere protokollene sammen med møteleder 7.november 2019, velges: 
1.  Tor Steinar Lien 
2.  Wenche Angvik 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Leder og sekretær orienterte.  Det fremkom ingen merknader til protokollen.  Leder fremmet 
forslag om Vigdis Fjøseid og Tone Skjørsæther til å signere protokollen fra møte 7.oktober 
2019 og Tor Steinar Lien og Wenche Angvik til å signere protokollen fra møte 7.november 
2019. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
 
 

PS 32/19 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Saksopplysninger 
 
 
Referatsaker: 
 
RS 49/19 PS 84/19 Rapport - kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 

Innkalling til Nesset kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt) 
 
RS 50/19 PS 93/19 Økonomi- og finansrapporteringer per 31.8.2019 (2. tertial)  

Innkalling til Nesset kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt) 
 

RS 51/19 PS 94/19 Budsjettkorrigeringer oktober 2019 
Innkalling til Nesset kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt) 
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RS 52/19 Protokoll fra stiftelsesmøte og stiftelsesdokument i Møre og Romsdal Revisjon 
SA 23.08.2019 (vedlagt) 
 

RS 53/19 Innkalling og protokoll – Representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon SA 
18.10.2019 (vedlagt) 
 

 
Orienteringssaker: 
 
OS 16/19 RS 43/19 Møteprotokoll 18.09.2019 - Fellesnemnda i nye Molde kommune  

Innkalling til Nesset kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt) 
 
OS 17/19 RS 44/19 Møteprotokoll - 18.10.2019 - møte i representantskapet i Møre og 

Romsdal Revisjon IKS 
Innkalling til Nesset kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt) 
 

OS 18/19 RS 45/19 Protokoll fra stiftelsesmøte og stiftelsesdokument for Møre og Romsdal 
Revisjon SA 
Innkalling til Nesset kommunestyre 31.10.2019 (vedlagt) 

 
Sekretæren og orienterte til den enkelte sak.  Det ble kommentert at rådmannen i sak PS 84/19 
til kommunestyret 31.10.2019 hadde innstilt i saken fra kontrollutvalget til kommunestyret.  
Saker fra kontrollutvalget til kommunestyret skal legges frem med kontrollutvalgets 
innstilling og rådmannen har ikke anledning til å legge frem innstilling i slike saker.   
Tor Steinar Lien møtte i kommunestyret sammen med Tone Skjørsæther fra kontrollutvalget 
og kommenterte dette.  Ordføreren svarte i kommunestyremøtet at dette ville bli rettet i 
protokollen fra kommunestyremøtet.  Ellers var det ikke spørsmål til kontrollutvalgets rapport 
i kommunestyremøtet.    

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

PS 33/19 PROSJEKTRAPPORT 600317 – REHABILITERING OG OPPGRADERING 
BRUER I NESSET 

 
 
Kontrollutvalgets uttalelse 
 
Kontrollutvalget har i møte 07.11.2019 i sak PS 33/19 behandlet prosjektrapport 600317 – 
Rehabilitering og oppgradering av bruker i Nesset med en kostnad på kr 4 519 523,86 
inkl.mva. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og 
Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019.  Kontrollutvalget mener det har gått for lang tid fra 
rapportavleggelse til politisk fremleggelse av saken.  
  
Prosjektet har 6 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i 
kommunestyresak 055/15 den 18.06.2015.  Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 
137/16 den 15.12.2016 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020.  
Totalrammen for prosjektet ble på kr 5 565 000.  Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et 
mindreforbruk på kr 1 045 476,14.  Årsaken til avviket fremgår ikke av rapporten.   
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Det fremgår ikke av prosjektrapporten hvordan investeringene er finansiert. 
 
Kontrollutvalget merker seg at konkurransegrunnlaget ble utlyst på Doffin, med tilbudsfrist 2. 
november 2015. Det kom inn 5 tilbud. Tilbudene ble vurdert i samarbeid med Safe Control. 
Nesset Bygg ble valgt som utførende. Det kom en klage fra Grytnes Entreprenør As om 
vurderingskriterier, oppgaveforståelse og kompetanse. Saken ble lagt fram til behandling for 
klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) datert 12.02.2016. Administrasjonen fikk 
tilbakemelding fra KOFA den 10.05.2016. Nesset kommune fikk medhold på 3 innklagede 
punkter, men ikke medhold på vurdering av pris. Grytnes Entreprenør As ble dermed tildelt 
kontrakt. Tilbudet fra Grytnes Entreprenør As var kr 270 000 dyrere enn til budet fra Nesset 
Bygg. 
 
Prosjektet hadde oppstart i august 2016.  Leveringstid for prosjektet var 14.12.2017, som var 
1 måned tidligere enn fristen.  Prosjektrapport er avlevert 22.03.2018.   
 
Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600317 – Rehabilitering og 
oppgradering av bruker i Nesset stemmer med kommunens regnskap for prosjektet. 
 
Revisor har funnet følgende når det gjelder om konkurranse er gjennomført i tråd med Lov 
om offentlige anskaffelser: 
 

- Kommunen ble klaget inn til klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) for valg 
av leverandør for rehabilitering av bruene i Nesset.  KOFA konkluderte med brudd på 
regelverket.  Dette medførte endring av leverandør.  Endringen skjedde før signering 
av kontrakt. 

 
- Kommunen gjennomførte direkte anskaffelse fra en leverandør på autovern med kr 

111 091 eks. mva. som er rett over grensen for protokollplikt. 
 

- Kommunen gjennomførte direkte anskaffelse av prosjekteringstjenester med en 
avtalesum på kr 168 000 eks. mva.  Endelig sum ble på kr 261 975 eks. mva.  
Leverandøren ga bistand i klagesak til KOFA. 

 
Revisor har konkludert på at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak 
og budsjettforutsetninger. 
 
Revisor har funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet. 

 
Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 
revisjonen, datert 31.10.2019, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 
600317 – Rehabilitering og oppgradering av bruker i Nesset. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 
 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Sekretær innledet med å korrigere en feil i innstillingen side 2, første avsnitt der det står: 
«Revisor har ikke konkludert på om sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med 
vedtak og budsjettforutsetninger.» 
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Dette rettes til: «Revisor har konkludert på at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift 
samsvarer med vedtak og budsjettforutsetninger.» 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for funn og anmerkninger i tilknytning til Lov 
om offentlige anskaffelser referert i kontrollutvalgets uttalelse. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med korrigeringer i sekretærens 
innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 34/19 PROSJEKTRAPPORT 600288 – OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, 
EIDSVÅG SENTRUM 

 
 
Kontrollutvalgets uttalelse 
 
Kontrollutvalget har i møte 07.11.2019 i sak PS 34/19 behandlet prosjektrapport 600288 – 
Opparbeidelse av Alstadplassen, Eidsvåg sentrum med en kostnad på kr 2 836 409 
inkl.mva. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og 
Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019.  Prosjektet var ferdig i oktober 2016.  
Kontrollutvalget mener det har gått for lang tid fra ferdigstillelse av prosjektet, og fra 
prosjektrapportavleggelse til politisk fremleggelse av saken. 
  
Prosjektet har 6 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i 
kommunestyresak 106/13 den 12.12.2013 i forbindelse med behandling av økonomiplan 
2014-2017.   Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 137/16 den 15.12.2016 i 
forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020.  Totalrammen for prosjektet ble på 
kr 7 255 000.  Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 4 418 591. 
   
Det fremgår ikke av prosjektrapporten hvordan investeringene er finansiert. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og 
Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019.   
 
Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600288 – Opparbeidelse av 
Alstadplassen, Eidsvåg sentrum i det alt vesentlige stemmer med kommunens regnskap for 
prosjektet. 
 
Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. 
 
Revisor har funnet at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og 
budsjettforutsetninger. 
 
Revisor har funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet. 
 
Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 
revisjonen, datert 31.10.2019, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 
600288 – Opparbeidelse av Alstadplassen, Eidsvåg sentrum. 
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Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for funn og anmerkninger i tilknytning til Lov 
om offentlige anskaffelser, direkteanskaffelser og protokollplikt referert i kontrollutvalgets 
uttalelse.   
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 35/19 PROSJEKTRAPPORT 600158/600324 - NESSET FLERBRUKSHALL 

 
 
Kontrollutvalgets uttalelse 
 
Kontrollutvalget har i møte 07.11.2019 i sak PS 35/19 behandlet prosjektrapport 
600158/600324 – Nesset flerbrukshall med en kostnad på kr 51 489 024,64 inkl.mva. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 08.05.2018 og uttalelse fra Møre og 
Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019.  Det har gått for lang tid fra ferdigstillelse av 
prosjektet, avleggelse av prosjektrapport til politisk fremleggelse av saken.  
  
Prosjektet har 19 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i 
kommunestyresak 111/06 den 19.12.2006 i forbindelse med behandling av økonomiplan 
2007-2010.   Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 137/16 den 15.12.2016 i 
forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020.  Totalrammen for prosjektet ble på 
kr 52 420 000.  Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 930 975,36. 
   
Det fremgår av prosjektrapporten at investeringen er finansiert med lånemidler og frie midler.  
Kommunen har fått tilsagn på spillemidler med kr 8 900 000. 
 
En av tilbyderne, Hallutvikling AS, sendte inn klage til Klagenemnda for offentlig 
anskaffelser (KOFA) for brudd på Lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved valg av 
leverandør ved bygging av flerbrukshall.  KOFA svarte på klagen, der Nesset kommune har 
brutt forskriften § 11-8 ved å ikke gjennomføre reelle forhandlinger med klager.  Nesset 
kommune har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud fra 
konkurransen.  Nesset kommune har mottatt erstatningskrav fra Hallutvikling AS.  
Kommunestyret vedtar i sak PS 21/16 å innvilge Hallutvikling AS kr 400 000 som erstatning.  
Kontrollutvalget ber kommunen bruke denne hendelsen som en læring for andre prosjekt. 
 
Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600158/600324 – Nesset flerbrukshall 
stemmer med kommunens regnskap for prosjektet. 
 
Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser, 
med unntak av at: 
 

- Nesset kommune ble innklaget til Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA) 
vedrørende valg av leverandør til totalentreprise.  Innklager fikk medhold og 
kommunen måtte utbetale erstatning til ikke-valgt leverandør. 
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- For leveranser av gravetjenester er det ifølge kommunen ikke gjennomført 
konkurranse og revisjonen har ikke mottatt noen avtaler. 
 

- For leverandør av forprosjektering i 2010 kan ikke kommunen fremskaffe avtale. 
 

Revisor har funnet at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og 
budsjettforutsetninger. 
 
Revisor har funnet at utgifter og inntekter i det alt vesentlige vedrører prosjektet. 

 
Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 
revisjonen, datert 31.10.2019, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 
600158/600324 – Nesset flerbrukshall. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor redegjorde for funn og anmerkninger i tilknytning til Lov 
om offentlige anskaffelser referert i kontrollutvalgets uttalelse.  Videre at det også i dette og 
flere prosjektrapporter har vært vanskelig å finne frem dokumentasjon da prosjektene har vært 
gamle. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 
 
 
 

PS 36/19 OPPFØLGINGSLISTE 

 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Følgende ny sak føres opp på oppfølgingslisten: 
 
Sak PS 37/19: Oppfølging av svar fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal på spørsmål fra 
kontrollutvalget der utvalget ber Fylkesmannen om en vurdering av om reguleringsplanen fra 
Bergmesteren Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel.     
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Kontrollutvalget beholder fortsatt de to sakene som står på oppfølgingslisten da disse kan 
være relevante for kontrollutvalget i Nye Molde kommune.  Vigdis Fjøseid fremmet forslag 
om at spørsmålet til Fylkesmannen i sak PS 37/19 om reguleringsplanen for Bergmesteren 
Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel, føres opp på oppfølgingslisten for videre 
oppfølging av kontrollutvalget i Nye Molde kommune.   
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
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PS 37/19 EVENTUELT 

 
 
1.  Mottatt henvendelse fra Synnøve og Rolf Bugge datert 23.09.2019 – klage i byggesak 
 
Kontrollutvalget har mottatt en ny henvendelse datert 23.09.2019.  Kontrollutvalget har i møte 
03.06.19 behandlet henvendelser på samme sak: 
 
Kontrollutvalgets behandling 03.06.2019 
 
Rådmannen opplyste i møtet at kommunen skal ha et møte med Fylkesmannen for å gjøre 
avklaringer av problemstillinger i brevet fra Fylkesmannen datert 11.03.2019.  
Kontrollutvalget ønsker å bli holdt orientert om resultatet fra dette møtet. 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak i møte 07.10.2019 
 
Kontrollutvalget registrerer at Formannskapet skal ha klagesaken til behandling i møte 
10.10.2019 og vil avvente resultatet av behandlingen. 
 
Kontrollutvalget etterlyser resultatet fra møtet kommunen hadde med Fylkesmannen opplyst i 
møte 03.06.19. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i møte av leder.  
(5 voterende)  
 
Formannskapet behandlet klagesaken i møte 10.10.2019 sak 93/19 med følgende vedtak: 
 
Nesset formannskap opprettholder sitt vedtak fattet i møte 29.08.2019 sak 71/19:  
  
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gir Nesset kommune varig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel fra LNF-område og varig dispensasjon fra plankravet for oppføring 
av garasje på eiendommen gnr. 60, bnr. 28. Nesset kommune viser til søknad datert 
19.06.2019 og til plan- og bygningsloven § 20-2 og gir tillatelse til oppføring av garasje. 
Garasjen må være i samsvar med innsendte tegninger og kan ikke ha mønehøyde høyere enn 
5,8 meter og må plasseres 1 meter fra eiendomsgrense. Det er tiltakshavers ansvar at bygget 
ikke kommer i konflikt med ledninger i grunnen.  
  
Saken oversendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal for endelig avgjørelse. 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget ber om en redegjørelse fra møtet kommunen har hatt med Fylkesmannen og 
vil videre avvente resultatet fra Fylkesmannen sin behandling av saken etter møtet i 
Formannskapet 10.10.2019.  
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken med bakgrunn i at klagesaken er 
oversendt Fylkesmannen for videre behandling. 
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Kontrollutvalgets behandling 
 
Leder spurte rådmannen om resultatet fra kommunen skulle ha med Fylkesmannen.  
Rådmannen svarte at kommunen valgte å følge Fylkesmannens vedtak i saken og behovet for 
møtet var ikke da lenger tilstede.  Det ble derfor fremmet en dispensasjonssak til 
Formannskapet 10.10.2019 og klagesaken er sendt videre til Fylkesmannen 30.10.2019. 
 
Vigdis Fjøseid spurte rådmannen om denne saken er tegn på svikt i kommunens rutiner med 
kontroll av at det er sjekket ut mot lover og regelverk.  Rådmannen svarte at kommunen har 
sjekklister de går igjennom når slike søknader og saker kommer inn til behandling for å sikre 
at slike saker ikke oppstår som i dette tilfellet. 
 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalget avsluttet videre oppfølging av saken da den er 
sendt videre til Fylkesmannen for endelig behandling. 
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet.  
(5 voterende) 
 
 
2. Mottatt henvendelse fra Synnøve Almås Harstad og Anders Torvik, datert 26.05.2019  
 
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Anders Torvik og Synnøve Almås Harstad 
der det vises til Nesset kommunestyre sitt vedtak i møte 23.05.2019, sak PS 44/19- 
Sluttbehandling Reguleringsplan Bergmesteren Raudsand. 
 
De ber kontrollutvalget behandle vedtaket med følgende begrunnelse: 
 
Reguleringsplanen er i strid med vedtak arealdel i kommuneplan for 2012 – 
2020 for Nesset kommune, vedtak av Nesset kommunestyre i møte den 29.03.2012, sak 
030/12. 
 
Kommunestyrets vedtak om reguleringsplanens formål, som mottak, behandling 
og lagring av farlig avfall er ikke i samsvar med formålet som er vedtatt i 
kommuneplanens arealdel, hvor det henvises til tidligere gruvedrift og prøveuttak av 
stein. 
 
Kontrollutvalgets vedtak 03.06.2019 
Kontrollutvalget går ikke videre med spørsmålet, men overlater til andre instanser å se på om 
forutsetningene for vedtaket i kommunestyret er til stede. 
Kontrollutvalgets behandling 03.06.2019 
Nestleder foreslo at vedtaket om reguleringsplanen sendes tilbake til kommunestyret der 
kontrollutvalget reiser tvil om vedtaket er i samsvar kommuneplanens arealdel. 

Leder foreslo at kontrollutvalget ikke går videre med spørsmålet, men overlater til andre 
instanser å se på om forutsetningene for vedtaket  i kommunestyret er til stede. 

Det ble votert over framleggene.  Framlegget fra leder ble vedtatt med 3 stemmer for (Sp, 
Uavh., Uavh.) og 2 stemmer mot (Ap). 
Kontrollutvalgssekretariatet har mottatt henvendelse fra nestleder i kontrollutvalget, 
Vigdis Fjøseid og kontrollutvalgsmedlem Tor Steinar Lien 27.10.2019.  
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Utdrag av innholdet: 
 
Et av medlemmene i kontrollutvalget i Nesset sendte i juni 2019 brev til konstituert 
fylkesmann med henvisning til kontrollutvalgets vedtak. Utdarag fra brevet: 
 
«Som medlem av kontrollutvalget kan jeg ikke se at saken er oversendt til andre instanser for 
behandling, som vedtatt i kontrollutvalget. Kommunestyret kan selvsagt ikke ta stilling til 
saken, da det her ble besluttet av kontrollutvalget, sitat: «andre instanser å se på om 
forutsetningene for vedtaket i kommunestyret er til stede» I dette tilfelle må det være 
fylkesmannen som må vurdere om kommunestyrets vedtak er i strid med vedtatt 
kommuneplan for 2012 – 2020 inkl. arealdel, da kommunestyret ikke er rette organ for slik 
kontroll». 
 
Det fremkommer ikke i konstituert fylkesmann sitt oversendelsesbrev til Kommunal og 
moderniseringsdepartementet at fylkesmannen har tatt noen stilling til om 
reguleringsplanvedtaket er i strid med arealdelen i kommuneplanen 2012 – 2020. 
 
På dette grunnlag fremmer nevnte kontrollutvalgsmedlemmer saken på nytt da 
forutsetningene i kontrollutvalgets vedtak 03.06.19 ikke lenger er tilstede. En kan ikke se at 
«andre instanser» (Fylkemannen i Møre og Romsdal) har tatt stilling til om reguleringsplanen 
er i tråd med arealdelen i kommuneplanen: 
 
«Kontrollutvalget går ikke videre med spørsmålet, men overlater til andre instanser å se på 
om forutsetningene for vedtaket  i kommunestyret er til stede». 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget ber Fylkesmannen i Møre og Romsdal om en vurdering av spørsmålet om 
reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand er i samsvar med kommuneplanens arealdel og 
hvilke konsekvenser det har hvis det ikke er samsvar.  
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget ber Fylkesmannen om en vurdering av om reguleringsplanen fra 
Bergmesteren Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel.   
 
Kontrollutvalgets behandling 
 
Leder fremmet forslag om at kontrollutvalgets vedtak fra 03.06.2019 ble stående da en fortsatt 
mener at andre instanser bør gripe fatt i dette spørsmålet. 
 
Vigdis Fjøseid argumenterte imot da kontrollutvalget sin oppgave er å påse om vedtak er 
fattet på en fullstendig og korrekt saksbehandling.  En kan ikke se at spørsmålet om 
reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel er vurdert hverken når saken er 
fremmet i Nesset kommunestyre eller når Fylkesmannen har kommet med sin uttalelse.  
Arealdelen er juridisk bindende og gjeldende arealdel i kommuneplanen omfatter ikke den 
virksomheten som Bergmesteren Raudsand har fremmet reguleringsplan på.  Kan det søkes 
om dispensasjons fra arealdelen i en slik reguleringssak?  Det kan en ikke se er gjort eller 
saksutredet.  Kan kommunen komme i et erstatningsansvar hvis vedtaket ikke er lovlig fattet?  
Kan rådmannen svare et ja på at reguleringsplanen er gyldig i forhold til arealdelen? 
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Rådmannen svarte at en går ut fra at departementet ser på dette spørsmålet om arealdelen når 
de får reguleringsplanen til behandling. 
 
Tor Steinar Lien argumenterte med at kontrollutvalget bør og skal se på om det har foregått 
riktig saksbehandling. 
 
Vigdis Fjøseid fremmet forslag om at kontrollutvalget ber Fylkesmannen om en vurdering om 
reguleringsplanen fra Bergmesteren Raudsand er i tråd med kommuneplanens arealdel.  
 
Det ble votert over de to framleggene fremsatt i møtet. 
 
Kontrollutvalget fattet med 4 mot 1 vedtak i samsvar med framlegg fremsatt i møtet fra 
Vigdis Fjøseid.  (5 voterende) 
 
 
3. Spørsmål til Rådmannen om Tone Skjørsæther kan inneha følgende verv i tillegg til å 
være medlem av kontrollutvalget 
 
Nestleder i kontrollutvalget, Vigdis Fjøseid, har i epost til kontrollutvalgssekretariatet den 
27.10.2019 bedt om at følgende sak blir tatt opp i kontrollutvalget: 
 
Spørsmål til Rådmannen om Tone Skjørsæther kan inneha følgende verv i tillegg til å være 
medlem av kontrollutvalget: 
1. Varamedlem til utvalg for helse og omsorg 
2. Varamedlem til utvalg for oppvekst og kultur 
3. Varamedlem til valgnemnd 
4. Varamedlem til byggekomite for omsorgsboliger 
 
Valgbarhet til kontrollutvalget jf. kommuneloven § 77 nr. 2: Utelukket fra valg er ordfører, 
varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal 
nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd, medlem og varamedlem av 
kommunestyrekomité etter § 10 a og ansatte i kommunen. 
 
Har ikke administrasjonen i Nesset kommune et system på det å kontrollere dette med 
valgbarhet?  
 
Det er vel ikke utvalgets ansvar eller sekretariatets oppgave å passe på dette?  
 
Det er vel representanten selv sammen med kommunen sitt ansvar å sørge for korrekte valg? 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om svar på spørsmålene stilt av Vigdis Fjøseid. 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.   
 
 
 
 
 



Side 12 av 12 

Kontrollutvalgets behandling 
 
Spørsmålene ble svart ut i møtet av rådmannen.  Det er riktig at valgbarhet til kontrollutvalget 
jf. kommuneloven § 77 nr. 2 gjør at Tone Skjørsæther ikke er valgbar til kontrollutvalget.  Her 
innrømmer rådmannen at det har vært en glipp fra kommunen sin side. 
 
Det vil ikke bli foretatt noe omvalg i noen retning da det knapt er 2 måneder igjen av 
funksjonstiden i Nesset kommune. 
 
 
 
 
 
 
 

Jostein Øverås  Wenche Angvik  Vigdis Fjøseid 
leder    nestleder 

 
 
 

Tor Steinar Lien 
 

  
 

  
 
 

Tone Skjørsæther 
 
 

 
 
 
 
 

    Sveinung Talberg 
    sekretær 
     

     
     
     
     
     
     
     

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 104/19 21.11.2019 

Nesset kommunestyre 98/19 06.12.2019 
 
 
 
 

600158/600324 Flerbrukshall - sluttrapport 
 

Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets uttalelse til prosjektrapport 600158/600324 - Nesset flerbrukshall 
2 Revisors uttale til prosjekt 600158/600324 flerbrukshall 
3 Sluttrapport Nessethallen 

 

Rådmannens innstilling 
 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport per april 2018 for prosjekt 600158/600324 
Flerbrukshall/Nessethallen, slik den er avlagt. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport per april 2018 for prosjekt 600158/600324 
Flerbrukshall/Nessethallen, slik den er avlagt. 

 
 

 

Saksopplysninger 
 

Sluttrapport utarbeidet i april 2018 viser at prosjektet hadde en totalramme på kr 52 420 000. 
Regnskapet viser at det ble brukt kr 51 489 024,64 i tidsrommet 2007-2017. Sluttrapporten ble 
oversendt revisjonen 8.5.2018. Prosjektet er fullfinansiert. 

 

Arkiv: :D11 

Arkivsaksnr: 2008/195-81 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



Det vises til revisjonsrapporten av 31.10.2019 med merknader, samt behandling i kontrollutvalget 
7.11.2019.   

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

 

 

Vurdering 
 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

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

 

Nesset kommunestyre 
v/ordfører 
 
 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2019-423/STA 1543-210 Molde, 07.11.2019 
 
 
 
 
PROSJEKTRAPPORT 600158/600324 - NESSET FLERBRUKSHALL 
 
Kontrollutvalget har i møte 07.11.2019 i sak PS 35/19 behandlet prosjektrapport 
600158/600324 – Nesset flerbrukshall med en kostnad på kr 51 489 024,64 inkl.mva. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 08.05.2018 og uttalelse fra Møre og 
Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019.  Det har gått for lang tid fra ferdigstillelse av 
prosjektet, avleggelse av prosjektrapport til politisk fremleggelse av saken.  
  
Prosjektet har 19 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i 
kommunestyresak 111/06 den 19.12.2006 i forbindelse med behandling av økonomiplan 
2007-2010.   Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 137/16 den 15.12.2016 i 
forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020.  Totalrammen for prosjektet ble på 
kr 52 420 000.  Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 930 975,36. 
   
Det fremgår av prosjektrapporten at investeringen er finansiert med lånemidler og frie midler.  
Kommunen har fått tilsagn på spillemidler med kr 8 900 000. 
 
En av tilbyderne, Hallutvikling AS, sendte inn klage til Klagenemnda for offentlig 
anskaffelser (KOFA) for brudd på Lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved valg av 
leverandør ved bygging av flerbrukshall.  KOFA svarte på klagen, der Nesset kommune har 
brutt forskriften § 11-8 ved å ikke gjennomføre reelle forhandlinger med klager.  Nesset 
kommune har brutt forskriften § 11-11 (1) bokstav e ved å avvise klagers tilbud fra 
konkurransen.  Nesset kommune har mottatt erstatningskrav fra Hallutvikling AS.  
Kommunestyret vedtar i sak PS 21/16 å innvilge Hallutvikling AS kr 400 000 som erstatning.  
Kontrollutvalget ber kommunen bruke denne hendelsen som en læring for andre prosjekt. 
 
Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600158/600324 – Nesset flerbrukshall 
stemmer med kommunens regnskap for prosjektet. 
 
Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser, 
med unntak av at: 
 

- Nesset kommune ble innklaget til Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA) 
vedrørende valg av leverandør til totalentreprise.  Innklager fikk medhold og 
kommunen måtte utbetale erstatning til ikke-valgt leverandør. 
 

Kontrollutvalget i Nesset kommune  
 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 991 60260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

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

 
 

- For leveranser av gravetjenester er det ifølge kommunen ikke gjennomført 
konkurranse og revisjonen har ikke mottatt noen avtaler. 
 

- For leverandør av forprosjektering i 2010 kan ikke kommunen fremskaffe avtale. 
 

Revisor har funnet at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og 
budsjettforutsetninger. 
 
Revisor har funnet at utgifter og inntekter i det alt vesentlige vedrører prosjektet. 

 
Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 
revisjonen, datert 31.10.2019, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 
600158/600324 – Nesset flerbrukshall. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 
 
 
 
 
 Kontrollutvalget i Nesset, 

07.11.2019 
 

  
 
 

 

 Jostein Øverås(s)  
 leder  
 
Kopi: 
Formannskapet 
Rådmann 
Økonomisjef 
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1.       INNLEDNING 
 

Formål 
Å gi Nesset kommune sine innbyggere en flerbrukshall som kan benyttes til ba. idretts- og 
kulturaktiviteter i skole og fritid. 
 
 

Vedtak 
 
Saker vedr. bevilgning: 

År Følgende vedtak er gjort om bevi lgning: Dato Beløp saksmappe pro 600158 pro 600324

2007 K 111/06 Økonomiplan 2007-2010 19.12.2006 100 000 06/00342-43 100 000
2010 K 086/09 Økonomiplan 2010-2013 10.12.2009 300 000 2009/639-37 300 000
2011 K 123/10 Økonomiplan 2011-2014 09.12.2010 10 000 000 2010/519-76 10 000 000

2011
K 054/11 regulering investeringsbuds jett 2011,
oppdatert tota l ramme, kr 30 300 000

16.06.2011 -6 500 000 2010/519 -6 500 000

2012 K 141/11 Økonomiplan 2012-2015 08.12.2011 43 800 000 2011/559-51 43 800 000
2012 K 87/12 Buds jettkorrigeringer 1. ha lvår 2012 21.06.2012 -40 800 000 2011/559-100 -40 800 000

2012
K 126/12 Buds jettkorrigeringer 2. ha lvår 2012, 
oppdatert tota l ramme, kr 45 325 000

08.11.2012 -1 500 000 2011/559-122 -1 500 000

2013 K 142/12 Økonomiplan 2013-2016 13.12.2012 20 000 000 2012/640-48 20 000 000
2013 K 018/13 Investeringsbuds jett 2013, regulering 21.03.2013 606 000 2012/640-76 606 000
2013 K 048/13 Buds jettkorrigeringer juni  2013 20.06.2013 -18 000 000 2012/640-78 -18 000 000
2013 K 089/13 buds jettkorrigeringer 2. ha lvår 2013 07.11.2013 -2 400 000 2012/640/85 -2 400 000
2014 K 106/13 Økonomiplan 2014-2017 12.12.2013 5 000 000 2013/396-63 5 000 000
2014 K 094/14 buds jettkorrigeringer 2. ha lvår 2014 06.11.2014 -4 500 000 2013/396-142 -4 500 000
2015 K 111/14 Økonomiplan 2015-2018 11.12.2014 5 000 000 2014/502-54 5 000 000
2015 K 091/15 buds jettkorrigeringer 2. ha lvår 2015 22.10.2015 -4 950 000 2014/502-123 -4 950 000
2016 K 156/15 Økonomiplan 2016-2019 17.12.2015 30 500 000 2015/1077-61 500 000 30 000 000

2016
K 035/16 Flerbrukshal l , behov for ti l leggsbev.
Oppdatert tota l ramme, kr 52 420 000.

17.03.2016 5 330 000 2016/49-16 5 330 000

2016 K 108/16 buds jettkorrigeringer 2. ha lvår 2016 20.10.2016 -3 000 000 2015/1077-133 -3 000 000 6 306 000
2017 K 137/16 Økonomiplan 2017-2020 15.12.2016 10 694 000 2016/458-74 3 000 000 7 694 000  

 

2.       OFFENTLIG ANSKAFFELSE 
 
Tilbudskonkurranse for prosjektet ble lyst ut på Doffin den 01.09.2011 
 
Tilbudsfrist var den 21.10.2011, kl. 12.00. Tilbudsåpning ble utført 21.10.2011 kl. 13.00. 
 
Det kom inn fem tilbud; 
1. Hallutvikling – frittstående hall: kr. 27 228 744 + mva 
2. Lønnheim – alternative løsning: kr. 28 950 000 + mva 
3. Nesset Bygg: kr. 30 530 000 + mva 
4. Lønnheim: kr. 31 487 118 + mva 
5. Christie & Opsahl: kr. 31 579 264 + mva 
6. Kleive Betongbygg: kr. 31 873 000 + mva 
 
Valg av entreprenør: (2011/1364-30) 
Byggekomiteen valgte enstemmig (stemmefordeling: 5:0) Lønnheims alternativ tilbud som 
det mest fordelaktige for Nesset kommune. 
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Begrunnelse: 
Lønnheims alternativ løsning ble evaluert i henhold til pris og løsninger i dens helhet som det 
mest fordelaktige. Som ytterlig kriterium har byggekomiteen vurdert Lønnheims referanser 
med hensyn til bygging av flerbrukshaller som fordelaktig for prosjektets gjennomføring. 
Lønnheims alternative løsning tar utgangspunkt i konkurransegrunnlagets planløsning. 
Konkurransegrunnlagets romprogram er oppfylt i tilbudt alternative løsning. Kravene i forhold 
til konkurransegrunnlaget og seneste endringer er ivaretatt. Tilknyttingen til eksisterende 
bygningsmasse skjer etter samme konsept som vist i konkurransegrunnlagets planløsning. 
 
I forbindelse med hallprosjektet og reguleringsplan for Holtan påla NVE i 2012 Nesset kommune 
(NK) å gjennomføre grunnundersøkelser av kvikkleireforekomster i Eidsvåg sentrum og Eidsvåg øst. 
Dette har medført et generelt byggeforbud i nevnte områder. 
Hallprosjektet ble stoppet inn til alle konsekvenser av sluttrapporten for grunnundersøkelsene ble 
kjent.  
 
Hallutvikling AS klagde på valget av leverandør til KOFA (Klagenemda for offentlig anskaffelser) og 
fikk medhold. (2011/1364-48)  
Krav om erstatning i forbindelse med leveranse av tilbud var opp som sak i kommunestyret PS 21/16 
(2011/1364-79) Gjengir saksopplysningene fra saka: 
 
«Saksopplysninger 
Saken gjelder klage og krav om erstatningskrav i forbindelse med leveranse av tilbud om bygging av 
flerbrukshall. Her et kort resyme i saken. 

o Høsten 2011 ble konkurransegrunnlag for totalentreprise for bygging av flerbrukshall i 
Eidsvåg lagt ut på Doffin. Kommunen mottok 5 tilbudsdokument, herav tilbud fra 
Hallutvikling AS. 

o 12.12.2011 Byggekomiteen gjennomgikk tilbudene og innstilte til leverandør. 
o 21.12.2011 mottok kommunen klage på innstillingen fra Hallutvikling AS 
o 19.01.2012 mottok kommunen ny klage fra Hallutvikling AS, denne gang på 

saksbehandlingen. 
o 14.02.2012 sender Hallutvikling AS klage til Klagenemnda for offentlig anskaffelser, KOFA, 

på brudd på offentlig anskaffelser ved valg av leverandør ved bygging av flerbrukshall. 
o 02.07.2012 avgir KOFA svar på klagen: 

 Nesset kommune har brutt forskriften § 11-8 ved å ikke gjennomføre reelle forhandlinger med 
klager. 

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

 Klagers øvrige anførsler er ikke behandlet. 
 

o 06.09.2012 svarer Nesset kommune Hallutvikling AS at vi tar KOFAs beslutning til 
etterretning og vil følge opp dette i etterkant av grunnundersøkelser ang kvikkleire. 

o 03.04.2013 Møte mellom Hallutvikling AS og Nesset kommune avholdt på Gardermoen. 
Møtet omhandlet krav om refusjon fra Hallutvikling AS. 

o 2014 – 2015 Gjentatte purringer fra Hallutvikling om fremdrift i saken. 
o 25.06.2014 Melding om innledning av kontraktsinngåelse. 
o 07.10.2015 Underskrevet avtale om totalentreprise med Lønnheim AS. 
o 25.01.2016 Erstatningskrav fra Hallutvikling AS» 

 
Konklusjon 
Vedtak: Kr. 400 000 betalt som erstatning, er ikke med i prosjektregnskapet. 
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Kontrakt med Lønnheim Entreprenør AS ble signert 07.10.2015.Oppstart er basert på IG-tillatelse, 
med en byggetid på 11 mnd. Kontraktssum inkl. merverdiavgift kr. 43.893.757,50,-. (dok. 2011/1364-
76) 
 
 
 

3.       GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
Arbeidet med oppføring av hallen startet i mars 2016 etter en lang planleggingsperiode. Som 
regnskapet viser har det vært økonomisk aktivitet i prosjektet siden 2007.  
Kontrakten, totalentreprisekontrakt NS 8407 ble skrevet med Lønnheim entreprenør AS. I løpet av 
byggeperioden ble Lønnheim oppkjøpt og endret til Backe Nordvest AS uten at dette har ført til 
noen problemer. 
Februar 2017 kunne flerbrukshallen overleveres til avtalt tid og innenfor budsjettrammen. 
 
Prosjektet er gjennomført uten personskader 
 
Hallen er tilrettelagt for klatrevegg. Montering av klatreveggen var ikke med i totalentreprisen og 
ble utført som egen entreprise etter at hallen sto ferdig. 
 
Sunndal kommune v/Sigbjørn Utne har vært innleid som byggherreombud for prosjektet. 
 
Fremdrift 

 Arbeidet på tomta ble igangsatt i mars 2016 etter lang tids planlegging.  

 Uke 16/16 Oppstart banketter 

 Uke 21/16 Oppstart stålmontasje  

 Uke 22/16 Oppstart betongelementmontasje  

 Uke 25/16 Oppstart sandwichelementmontasje og tett tak på hallen  

 Uke 26/16 Oppstart taktekking  

 Uke 33/16 Tett bygg og oppstart innvendige arbeider  

 Uke 35/16 Ferdig støpt gulv  

 Uke 40/16 I full gang med tekniske anlegg og malerarbeid. 

 Uke 48/16 Oppstart med gulvdekket  

 Uke 51/16 Asfaltering rundt bygget  

 Uke 3/17 Montering av innredninger og utstyr 

 Uke 5/17 Diverse sluttarbeid  

 Uke 6/17 Forbefaring før overtakelse  

 Uke 7/17 Overtakelse av bygget den 14.02.17. 
 
Offisiell åpning av hallen 31.03.2017 med over 600 
I forbindelse med åpninga ble det mottatt gave fra Nesset Sparebank på kr 100 000 til innkjøp av 
hjertestarter (som ikke er med i prosjektregnskapet) 
 
 
Møter 
Det er gjennomført 18 fremdriftsmøter med vernerunder. 
Byggekomitemøter, byggherremøter og faggruppemøter er gjennomført ved behov. 
 
 
Prosjektorganisasjon 

FUNKSJON FIRMA KONTAKTPERSON 
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Tiltakshaver 
 

Nesset kommune Bernt Angvik 

Byggherreombud 
 

Sunndal kommune Sigbjørn Utne 

Totalentreprenør 
 

Lønnheim/Backe Nordvest AS Steffen Gjøstøl Iversen 
Terje Skarsbø 

Underentreprenører:   
Graving og grunnarbeider 
 

LA- Nordhaug AS Gunvald Pedersen 

VVS 
 

Flataker VVS Hans Martin Iversen 

Elektro 
 

HTL Elektro AS Anders Ørnhammar 

Ventilasjon 
 

Elmo Teknikk AS Kai Bedringås 

Maling og belegg 
 

Øra Farge og Miljø Asle Olsen 

Flislegging 
 

Muremester Mørkedal  

Takarbeid 
 

Kalstad montering  

Beslag 
 

Jon L. Sæter AS Jon Helge Sæter 

 
Uavhengig kontroll på brannsikkerhet, geoteknikk og konstruksjonssikkerhet er utført av  X-pro.  
Geovest-Haugland foretok i 2011 grunnundersøkelser og utarbeidet en rapport. Det er påvist 
kvikkleire og meget sensitiv leire i og ved tomteområdet. Dette er det tatt hensyn til under 
utførelsen. Rapporten fra Geovest-Hauglang var tilgjengelig for totalentreprenøren under 
prosjektering. 
Geologer fra Norconsult (tidligere Geovest-Haugland) har bistått byggherren under byggeperioden. 
 
HMS 
Overordnet SHA plan ble utarbeidet av byggherreombudet. 
Totalentreprenøren har vært hovedbedrift og KP (SHA - koordinator for prosjekteringen) i prosjektet 
og Sunndal kommune ved byggherreombudet har vært KU (SHA – koordinator for utførelsen). 
Det har vært gjennomført vernerunde hver 14 dag, før hvert fremdriftsmøte. HMS har vært tema på 
alle fremdriftsmøter. 
SJA (sikker jobbanalyse) har vært tema på fremdriftsmøtene og vært gjennomført ved behov. 
Det ble i byggefasen funnet 2 avvik ved uavhengig kontroll. Dette var KS perm fra en 
underentreprenør som ikke var på byggeplassen og en mangel på detaljtegning angående tetting. 
 
Prosjektet er gjennomført uten personskader. 
 
 

4.       MENGDER 
 
Bebygd areal totalt:  1728m2 

 
 Hallen 1066m2  
 Klatrehall 70m2 
 Garderober/dusj 127m2 
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 Vestibyle/trapp 70m2 
 Øvre vestibyle 31m2 
 Sosialt rom 100m2  
 Tribune/galleri 167m2 
 Ved siden av dette kommer wc, lager, ganger, tekniske rom mm. 
 

200 sitteplasser på tribune. Total kapasitet 1 100 personer. 
 
 
 
 
 
 
 

5.       ØKONOMI 
Budsjett: 
Etter vedtak i kommunestyret i mars 2016 ble total budsjettramme satt til kr. 52 420 000,- inkl mva 
Inkludert i dette var forbruk før 2016 på kr. 2 730 092,- inkl mva 
Det er 24 godkjente endringer til en samlet sum på kr. 1 671 795,- inkl. mva. (2018/640) 
Ihht punkt 15 i kontrakten skulle kontraktssummen på kr. 43.893.757,50. inkl. mva. indeksreguleres 
om ikke IG-tillatelse var inngått senest 01.12.15. IG var ikke gitt før fristen og det førte til et 
indeksregulert tillegg på kr. 255.196,25. inkl. mva. Denne summen er inkludert i de godkjente 
endringene. 
 
Avløp fra eksisterende bygg viste seg å ligge der hallen skulle stå. Avløpsledninger måtte derfor 
flyttes og ny septiktank måtte etableres. Det måtte også etableres ekstra sikring rundt tanken da den 
måtte senkes så lavt at den kom ned i kvikkleira. Dette ble et forholdsvis omfattende arbeid som 
førte med seg ekstrakostnader.  
 
Nesset kommune har bevilget egne midler til oppføring av klatreveggen. 
 
 

Budsjett/regnskap pr år (600158) 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Buds jett inkl . buds jettkorriering 100 000 300 000 3 500 000 1 500 000 206 000 500 000 50 000 2 830 000 3 000 000
Regnskap 116 325 191 167 1 364 222 893 951 77 972 35 968 50 488 2 317 459 2 547 715
ubrukt bevi lgn. + /overskridelse - -16 325 108 833 2 135 778 606 049 128 028 464 032 -488 512 541 452 285  
 
 
 
Budsjett/regnskap pr år (600324) 2016 2017 

Budsjett inkl. budsjettkorrigering 36 306 000 7 694 
000 

Regnskap 36 653 125 
7 240 

633 
Ubrukt bevilgn. + /overskridelse - -347 125 453 368 
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Sluttregnskap: 
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Prosjekt: Flerbrukshall Regnskap Regnskap Regnskap Totalt
sum av prosjekt 600158 og 600324 2007-2015 2016 2017

30203 Vikar for personer med lønn 1 916,91 0,00 0,00 1 916,91
30300 Lønn til engasjementer 32 745,93 0,00 0,00 32 745,93
30509 Anna lønn / trekkpl. godgjøring 26,40 26,40 52,80
30700 Lønn nybygg, nyanlegg 472 371,06 0,00 0,00 472 371,06
30802 Ledergodtgjøring (utvalgsleder) 111 298,63 41 900,00 8 310,72 161 509,35
30803 Møtegodtgjøring folkevalgte 34 820,00 17 500,00 7 875,00 60 195,00
30804 Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte 12 008,81 10 347,55 3 742,58 26 098,94
30900 Pensjon KLP - øvrige 65 139,45 0,00 0,00 65 139,45
30901 Arb.g.bet. forsikringer - øvrige 856,45 0,00 0,00 856,45
30990 Arbeidsgiveravgift 90 954,35 7 266,45 2 068,29 100 289,09
30991 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 7 704,11 129,58 46,90 7 880,59
31000 Kontormateriell 1 589,00 607,08 0,00 2 196,08
31150 Mat/drikke uten komp (ansatte, ledelse etc) 1 724,00 2 488,98 0,00 4 212,98
31204 Arbeidsklær/verneutstyr 1 930,50 0,00 1 930,50
31208 Frikjøp av folkevalgte 3 242,46 0,00 0,00 3 242,46
31401 Annonser / reklame / informasjon 3 008,00 0,00 0,00 3 008,00
31501 Kursutgifter 8 220,00 0,00 0,00 8 220,00
31600 Skyssgodtgjøring 4 341,30 334,40 154,00 4 829,70
31601 Kost/diett 195,00 0,00 0,00 195,00
31705 Reiseutgifter 8 820,83 0,00 0,00 8 820,83
31952 Lisenser dataprogram 0,00 7 795,00 7 795,00
31959 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l. 6 164,80 28 623,20 0,00 34 788,00
32000 Inventar / utstyr / maskiner 0,00 350 155,49 350 155,49
32002 Kontormaskiner / datamaskiner / programvare 0,00 0,00 0,00
32200 Leie av driftsmidler 800,00 0,00 800,00
32300 Byggtjenester bygg og anlegg 383 478,00 30 624 894,95 7 253 252,75 38 261 625,70
32301 Byggtjenester tekniske anlegg 12 522,80 4 407,60 16 930,40
32307 Nybygg 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00
32500 Materiell bygg og anlegg 2 658,78 68 400,20 14 682,00 85 740,98
32501 Materiell tekniske anlegg 11 796,80 0,00 11 796,80
32700 Juridisk bistand 64 933,33 0,00 0,00 64 933,33
32701 Konsulenttjenester 931 869,26 461 178,34 182 790,30 1 575 837,90
32902 Internkjøp 89 050,00 0,00 0,00 89 050,00
35002 Forsinkelsesrenter 902,64 70,00 972,64

Totalt ekskl. mva. 2 389 111,26 31 291 649,87 7 835 377,03 41 516 138,16
34290 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon 340 981,17 7 678 934,49 1 952 970,82 9 972 886,48

Sum utgifter inkl. mva. 2 730 092,43 38 970 584,36 9 788 347,85 51 489 024,64  
 
 
Bruk av midler ble innenfor bevilget ramme.  
 
Øvrig finansiering brukt av frie midler (lån, momskomp., salg anleggsmidler, mv) . 
 
Kommunen har fått tilsagn på spillemidler totalt med kr 8 900 000. Dette inkluderer klatrehallen. 
 
 
 
 
 

6.       TEGNINGER OG BILDER 
NB!! Tegninger er ikke i målestokk. 
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Oppstart graving uke 15 – 2016 
 
 

 
 
Grunn og fundament uke 20 – 2016 
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Stål og betong uke 23 – 2016 

 
 
Taktekking uke 26 – 2016 
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Tett bygg uke 32 – 2016 

 
 
Gulvlegging uke 34 – 2016 
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Gulvsliping uke 37 – 16 
 

 
 
Platekledning og bordkledning uke 42 – 2016 
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Innvendig montasje uke 47 – 2016 
 

 
 
Legging av gulvdekke uke 49 – 2016 
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Snart ferdig uke 6 – 2017 
 

 
 
Inngangsparti Uke 8 - 2017



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 105/19 21.11.2019 

Nesset kommunestyre 99/19 06.12.2019 
 
 
 
 

600288 Eidsvåg sentrum, Alstadplassen - sluttrapport 
 

Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets uttalelse til prosjektrapport 600288 - opparbeidelse av Alstadplassen 
2 Revisors uttale til prosjekt 600288 Eidsvåg sentrum, Asltadplassen 
3 Opparbeidelse av Alstadplassen - Sluttrapport 

 

Rådmannens innstilling 
 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 22.3.2018 for prosjekt 600288 Eidsvåg sentrum, 
Alstadplassen, slik den er avlagt. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 22.3.2018 for prosjekt 600288 Eidsvåg sentrum, 
Alstadplassen, slik den er avlagt. 

 
 

 

Saksopplysninger 
 

Sluttrapport datert 22.3.2018 viser at prosjektet hadde en totalramme på kr 3 000 000. Regnskapet 
viser at det ble brukt kr 2 836 409 i tidsrommet 2014-2017. Prosjektet er fullfinansiert. 
Sluttrapporten ble oversendt revisjonen 22.3.2018. 

Arkiv: :611 

Arkivsaksnr: 2015/1731-95 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



 

Det vises til revisjonsrapporten av 31.10.2019 med merknader, samt behandling i kontrollutvalget 
7.11.2019.   

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

 

Vurdering 
 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

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

 

Nesset kommunestyre 
v/ordfører 
 
 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2019-422/STA 1543-210 Molde, 07.11.2019 
 
 
 
 
PROSJEKTRAPPORT 600288 – OPPARBEIDELSE AV ALSTADPLASSEN, 
EIDSVÅG SENTRUM 
 
Kontrollutvalget har i møte 07.11.2019 i sak PS 34/19 behandlet prosjektrapport 600288 – 
Opparbeidelse av Alstadplassen, Eidsvåg sentrum med en kostnad på kr 2 836 409 
inkl.mva. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og 
Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019.  Prosjektet var ferdig i oktober 2016.  
Kontrollutvalget mener det har gått for lang tid fra ferdigstillelse av prosjektet, og fra 
prosjektrapportavleggelse til politisk fremleggelse av saken. 
  
Prosjektet har 6 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i 
kommunestyresak 106/13 den 12.12.2013 i forbindelse med behandling av økonomiplan 
2014-2017.   Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 137/16 den 15.12.2016 i 
forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020.  Totalrammen for prosjektet ble på 
kr 7 255 000.  Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 4 418 591. 
   
Det fremgår ikke av prosjektrapporten hvordan investeringene er finansiert. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og 
Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019.   
 
Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600288 – Opparbeidelse av 
Alstadplassen, Eidsvåg sentrum i det alt vesentlige stemmer med kommunens regnskap for 
prosjektet. 
 
Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. 
 
Revisor har funnet at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak og 
budsjettforutsetninger. 
 
Revisor har funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet. 
 
 

Kontrollutvalget i Nesset kommune  
 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 991 60260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

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

 
 

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 
revisjonen, datert 31.10.2019, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 
600288 – Opparbeidelse av Alstadplassen, Eidsvåg sentrum. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 
 
 
 
 
 Kontrollutvalget i Nesset, 

07.11.2019 
 

  
 
 

 

 Jostein Øverås(s)  
 leder  
 
Kopi: 
Formannskapet 
Rådmann 
Økonomisjef 
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1. Innledning 
Alstadplassen ligger i Eidsvåg sentrum i Nesset kommune. Plassen er avgrenset av fylkesveg 62 i 
nord, Kråkholmveien i sør, Europris i øst og innkjøring i vest. Alstadplassen var en åpen asfaltert 
flate som var brukt til parkering, og plassen manglet romlig struktur, og ble opplevd kun som en grå 
flate.  
 
I reguleringsplanen er plassen regulert til offentlig parkering. Det var samtidig et ønske at plassen 
opparbeides slik at den kan benyttes til ulike arrangementer, som markedsplass og som 
oppholdsområde. Disse arrangementene krever at plassen får romlig og ryddig struktur.  
 
Illustrasjonsplan for utbedring av plassen ble utført av plankontoret i januar 2015, og Nesset 
formannskap vedtok den 07.05.2015 at sentrumsgruppa har ansvaret for at planen blir gjennomført. 
Planen omfatter opparbeidelse med parkeringsplasser, gangfelt, grøntarealer og belysning.  
 
Sluttrapport viser status for arbeidet med gjennomføring av opparbeidelse for Alstadplassen 
Eidsvåg sentrum. 
 

2. Bevilgninger  
 

År Følgende vedtak er gjort om bevilgning: Dato Beløp saksmappe 

2014 K 106/13 Økonomiplan 2014-2017 
totalramme, kr 3 000 000 12.12.2013 3 000 000 2013/396-63 

2015 K 065/15 budsjettkorrigeringer juni 2015 18.06.2015 1 500 000 2014/502-97 
2016 K 156/15 Økonomiplan 2016-2019 17.12.2015 1 800 000 2015/1077-61 
2016 K 033/16 finansiering av Alstadplassen 17.03.2016 770 000 2015/1731-21 
2016 K 108/16 budsjettkorrigeringer 2. halvår 2016 20.10.2016 -150 000 2015/1077-133 
2017 K 137/16 Økonomiplan 2017-2020 15.12.2016 335 000 2016/458-74 

 

3. Offentlig Anskaffelser 
Prosjektet ble kunngjort i henhold til lov om offentlig anskaffelse (LOV 1999-07-16 nr 69 med senere 
endringer) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2006-04-07 nr 402 med senere endringer) 
gjelder. Konkurransegrunnlaget ble utlyst på Doffin, med tilbudsfrist 5. februar 2016. Det kom 8 
pristilbud der beste økonomiske tilbud ble valgt i henhold til tildelingskriterier. Nesset Bygg AS ble 
tildelt kontrakten for gjennomføring av arbeidet etter at klagefrist gikk ut. Kontraktsum var kr 
2 168 112 og ferdigstillelses dato satt til 8.7.2016. 

4. Gjennomføring av prosjektet 
Opparbeidelse av Alstadplassen omfatter fjerning av eksisterende asfalt, reparasjon av en 
eksisterende natursteinmsur ved Fv. 62, oppretting av et sandfangskum for overvann, legging av 
kabler for belysning, kum for strømuttak, setting av granittkantstein, tilføring av jord for plen og 
beplantning, tilsåing av plen, planting av trær, asfaltering og oppmerking av parkeringsplasser. 
Totalarealet er på 5440 m2.    
 
Kontrakt - og oppstartsmøte ble utført i mars 2016, og entreprenøren begynte med arbeid i april 
2016. Det har vært 9 byggemøter i anleggsperioden, og alle tekniske løsninger blant annet oppmåling 
for rettstrekning av kantsteiner ble gjennomgått på møtene og på befaring. Opparbeidelse av 
parkeringsplassen og Kråkholmvegen ble utført innen fristen 15. juli 2016. Resten av arbeidet mot fv. 
62 ble utført i august. Nesset kommune og Statens Vegvesen signerte utbyggingsavtale i juni 2016 for 
arbeidet mot fv.62. Entreprenøren begynte med arbeidet mot fv. 62 i august og september, og 
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anlegget ble ferdigstilt i oktober 2016. Sykkelstativ på busstasjon i Eidsvåg sentrum ble montert i 
2015. Kommunen hadde overtakelsesforretning med entreprenøren 31. oktober 2016.  
 
Sentrumsgruppa består av Rolf Jonas Hurlen (leder), Edmund Morewood, Bernt Angvik, Turid 
Leirvoll Øverås, Mari Husan, Hogne Frydenlund, Ehsan Saadatakhtar, Vegard Øverås Lied og Ingolf 
Aarseth. Sentrumsgruppa ble orientert om arbeidet i anleggsperiode, og de var på befaring flere 
ganger blant annet ferdigbefaring.  
 
 
Oversikt over Alstadplassen: 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Mengdeoversikt 
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Arbeidet er utført som planlagt fra entreprenøren selv om det har vært justering om plassering av 
kantsteiner og fortauer i Krokholmvegen. I tillegg ble det utført ekstra tiltak til Alstadplassen: 

 Ekstra elektro skap m/tilbehør ved Alstadplassen for arrangementer. 
 Strømforsyning til Alstadplassen for scene ved arrangementer. Nesset kraft har ansvaret for 

å montere og demontere midlertidig skap for strømforsyning ved arrangementer. 
 2 stk Ø110 mm trekkrør på hjørne ved Europris for framtid forbruk.    
 2 stk Ø110 mm trekkrør fra trafo ved Nesset kraft til Alstadplassen for fremtidig ladestasjon 

for elbiler. 
 Grøn farge på lysmaster og lysarmaturer.  

 
Tiltak  Beregnet mengde Utført mengde  

Fjerning av eksisterende asfalt 4000 m2  3955,33 m2 

Fjerning av eksisterende kantstein  210 meter 164,5 meter 

Fjerning av vekstjord 170 m2 170 m2 

Flytting av avløpskum 1 stk UTGÅR 

Legging av trekkrør for lysskulptur  18 meter  40 meter 

Setting av kantstein 125x300 440 meter 444,5 meter 

Setting av kantstein 125x300 Radie 1,5 39 meter  25 meter  

Setting av kantstein 125x300 Radie 8 25 meter 23,9 meter 

Setting av kantstein 125x300 Radie 1 5 meter  UTGÅR 

Setting av kantstein 125x250 328 meter 263,9 meter 

Setting av kantstein 125x250 Radie 6 9 meter 11,1 meter 

Setting av kantstein 125x250 Radie 2 6 meter 1,9 meter 

Setting av kantstein 125x250 Radie 1,5 9 meter 5,8 meter 

Setting av kantstein 125x250 Radie 1 30 meter 16,9 meter 

Setting av kantstein 125x250 Radie 12 0 15 meter 

Oppbygging av fortau  0 571 m2 

Ensidig tørrmur  10 meter 10 meter 

Avretting uten tilførsel av masser 4000 m2 3955,33 m2 

Avretting med tilførsel av masser 0 1795 m2 

Asfalt  3840 m2 3447 m2 

Belysning med 2 lysarmatur 8 stk 8stk 
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Belysning med 1 lysarmatur 3 stk 3 stk 

Vekstjordlag for grasplen  300 m2 300 m2 

Vekstjordlag for trær 76 m2 76m2 

Sådd grasplen  900 m2 900 m2 

Løvtrær etter NS 4402 22 stk 22 stk 

Løvtrær etter NS 4402 2 stk 2 stk 

Skjøtsel av grasplen 1030 m2 1030 m2 

Skjøtsel av trær 24 stk 24 stk 
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 6.     Økonomisk  
Budsjett/regnskap pr år  2014 2015 2016 2017 
Budsjett inkl. budsjettkorriering 3 000 000 1 500 000 2 420 000 335 000 
Regnskap 153 524 91 125 2 454 122 137 656 
ubrukt bevilgn. + /overskridelse - 2 846 476 1 408 876 -34 122 197 344 

 
Kontraktssum med Nesset Bygg AS var kr 2 168 112, og utført kostnader var kr 2 315 912. Avvik 
mellom kontraktssum og kostnader skyldes ekstra tiltak og endringsmeldinger som ikke var i 
prosjektbeskrivelsen i konkurransegrunnlaget. Endringsmeldinger utgjør kr 244 834. Beplanting av 
trær ble utført i mai 2017 og hadde en kostnad på kr 104 812. Nesset kommune tok over anlegget den 
31.10.2016, og sluttbefaring ble utført med entreprenør den 30.06.2017. 
 
 
 
Byggeregnskap: 
 

 

1 Felleskostnader 3 750,00
2 Bygning 43 530,00
3 VVS -
4 Elkraft 10 000,00
5 Tele og automatisering -
6 Andre innstallasjoner -
7 Utendørs 1 857 584,00
8 Generelle kostnader (prosjektering/ adm.) 387 813,00
9 Spesielle kostnader (mva) 533 732,00

Prosjektkostnad 2 836 409,00

 
Opparbeidelseskostnader av gangfelt og rabatter ved administrasjonsbygget til Nesset Kraft AS ble 
delt mellom Nesset kommune og Nesset Kraft AS for både prosjektering og utførelse (totalt kr 46 154 
til hver partene). Prosjektet ble gjennomført innenfor opprinnelig bevilgning på kr 3 000 000. 
Prosjektet er fullfinansiert. 
 
 
Årsoversikt: 
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 7.     Tegningsliste  
Tegning Anbudstegning Siste revisjon   
Illustrasjonsplan 11.01.2016 11.01.2016 
Kantstein detalj 1 11.01.2016 11.01.2016 
Kantstein detalj 2 11.01.2016 28.04.2016 
Kantstein detalj 3 11.01.2016 07.06.2016 
Kabelgrøft EL 11.01.2016 11.01.2016 
Kantstein mellom fortau 
og kjøreveg 

11.01.2016 11.01.2016 

Kantsteinsvis 11.01.2016 11.01.2016 
Planteplan  11.01.2016 11.01.2016 
Planting av trær i rabatter 11.01.2016 11.01.2016 
VA og EL  11.01.2016 11.01.2016 
Tegning mot fv.62 - 07.07.2016 
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 106/19 21.11.2019 

Nesset kommunestyre 100/19 06.12.2019 
 
 
 
 

600317 Trafikksikring kommunale veger - sluttrapport 
 

Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets uttalelse til prosjektrapport 600317 - rehabilitering og oppgradering av 

bruer 
2 Revisors uttale til prosjekt 600317 trafikksikring kommunale veger 
3 Rehabilitering og oppgradering av bruer i Nesset - sluttrapport 

 

Rådmannens innstilling 
 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 22.3.2018 for prosjekt 600317 Trafikksikring 
kommunale veger, slik den er avlagt. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 22.3.2018 for prosjekt 600317 Trafikksikring 
kommunale veger, slik den er avlagt. 

 
 

 

Saksopplysninger 
 

Sluttrapport datert 22.3.2018 viser at prosjektet hadde en totalramme på kr 4 663 000. Regnskapet 
viser at det ble brukt kr 4 519 523,86 i tidsrommet 2015-2017. Prosjektet er fullfinansiert. 
Sluttrapporten ble oversendt revisjonen 22.3.2018. 

 

Arkiv: :Q80 

Arkivsaksnr: 2015/1258-151 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



Det vises til revisjonsrapporten av 31.10.2019 med merknader, samt behandling i kontrollutvalget 
7.11.2019.   

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

 

 

Vurdering 
 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

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

 

Nesset kommunestyre 
v/ordfører 
 
 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2019-421/STA 1543-210 Molde, 07.11.2019 
 
 
 
 
PROSJEKTRAPPORT 600317 – REHABILITERING OG OPPGRADERING BRUER 
I NESSET 
 
 
Kontrollutvalget har i møte 07.11.2019 i sak PS 33/19 behandlet prosjektrapport 600317 – 
Rehabilitering og oppgradering av bruker i Nesset med en kostnad på kr 4 519 523,86 
inkl.mva. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 22.03.2018 og uttalelse fra Møre og 
Romsdal Revisjon IKS, datert 31.10.2019.  Kontrollutvalget mener det har gått for lang tid fra 
rapportavleggelse til politisk fremleggelse av saken.  
  
Prosjektet har 6 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i 
kommunestyresak 055/15 den 18.06.2015.  Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 
137/16 den 15.12.2016 i forbindelse med behandling av økonomiplan 2017-2020.  
Totalrammen for prosjektet ble på kr 5 565 000.  Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et 
mindreforbruk på kr 1 045 476,14.  Årsaken til avviket fremgår ikke av rapporten.   
   
Det fremgår ikke av prosjektrapporten hvordan investeringene er finansiert. 
 
Kontrollutvalget merker seg at konkurransegrunnlaget ble utlyst på Doffin, med tilbudsfrist 2. 
november 2015. Det kom inn 5 tilbud. Tilbudene ble vurdert i samarbeid med Safe Control. 
Nesset Bygg ble valgt som utførende. Det kom en klage fra Grytnes Entreprenør As om 
vurderingskriterier, oppgaveforståelse og kompetanse. Saken ble lagt fram til behandling for 
klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) datert 12.02.2016. Administrasjonen fikk 
tilbakemelding fra KOFA den 10.05.2016. Nesset kommune fikk medhold på 3 innklagede 
punkter, men ikke medhold på vurdering av pris. Grytnes Entreprenør As ble dermed tildelt 
kontrakt. Tilbudet fra Grytnes Entreprenør As var kr 270 000 dyrere enn til budet fra Nesset 
Bygg. 
 
Prosjektet hadde oppstart i august 2016.  Leveringstid for prosjektet var 14.12.2017, som var 
1 måned tidligere enn fristen.  Prosjektrapport er avlevert 22.03.2018.   
 
Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600317 – Rehabilitering og 
oppgradering av bruker i Nesset stemmer med kommunens regnskap for prosjektet. 
 

Kontrollutvalget i Nesset kommune  
 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 991 60260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

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

 
 

Revisor har funnet følgende når det gjelder om konkurranse er gjennomført i tråd med Lov 
om offentlige anskaffelser: 
 

- Kommunen ble klaget inn til klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) for valg 
av leverandør for rehabilitering av bruene i Nesset.  KOFA konkluderte med brudd på 
regelverket.  Dette medførte endring av leverandør.  Endringen skjedde før signering 
av kontrakt. 

 
- Kommunen gjennomførte direkte anskaffelse fra en leverandør på autovern med kr 

111 091 eks. mva. som er rett over grensen for protokollplikt. 
 

- Kommunen gjennomførte direkte anskaffelse av prosjekteringstjenester med en 
avtalesum på kr 168 000 eks. mva.  Endelig sum ble på kr 261 975 eks. mva.  
Leverandøren ga bistand i klagesak til KOFA. 

 
Revisor har konkludert på at sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift samsvarer med vedtak 
og budsjettforutsetninger. 
 
Revisor har funnet at utgifter og inntekter vedrører prosjektet. 

 
Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 
revisjonen, datert 31.10.2019, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 
600317 – Rehabilitering og oppgradering av bruker i Nesset. 
 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 
 
 
 
 
 Kontrollutvalget i Nesset, 

07.11.2019 
 

  
 
 

 

 Jostein Øverås(s)  
 leder  
 
Kopi: 
Formannskapet 
Rådmann 
Økonomisjef 
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Bilde 1 Røndøla bru

    
Rehabilitering og oppgradering av Nesset 
bruer, Sluttrapport  

Saksnummer: 2015/1258   Dato: 22.3.2018 Vegard Øverås Lied (Ehsan Saadakhtar).

og Avløp

Bilde 2 Raudsand bru

Bilde 3 Meisal bru Bilde 4 Erosjonssikring Bjørbakken
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1. Innledning 
Safe Control utfører rutinemessig sikringsinspeksjoner av bruer i Nesset kommune. Det var ved 
rutinemessige inspeksjoner blitt avdekket at flere skader og mangler med potensiell betydning for 
bæreevne og/eller trafikksikkerhet ved fire kommunale bruer i kommunen. Disse bruene var 
besluttet utbedret i henhold til beskrivelser gitt i dette konkurransegrunnlag. I tillegg var det 
identifisert behov for erosjonssikring ved en strekning, samt behov for oppsetting av vegrekkverk 
(trafikksikring) på flere vegstrekninger.  
 
Det var befaring på 4 bruer sammen med Safe Control i august 2015. Teknisk beskrivelse for 
rehabilitering og oppgradering av bruene og veger ble utført i oktober 2015. Beskrivelsen omfatter 
Meisal bru, Raudsand bru, Røndøla bru, en side betongarbeid til landkar for Bjørbakk bru og 
erosjonssikring til skråning langs Kvanndalsvegen på Bjørbakken, samt behov for oppsetting av 
autovern på flere vegstrekninger. (brunavn er arbeidstittel og ikke lokal navn).  
 
 

2. Bevilgning 

År Følgende vedtak er gjort om bevilgning: Dato Beløp saksmappe 

2015 K 055/15 trafikksikring kommunale veger, 
totalramme, kr 2 900 000 18.06.2015 2 000 000 2015/538-2 

2015 K 091/15 budsjettkorrigeringer 2. halvår 2015 22.10.2015 -1 000 000 2014/502-123 
2016 K 156/15 Økonomiplan 2016-2019 17.12.2015 1 900 000 2015/1077-61 

2016 K 062/16 Finans. Rehabilitering bruer og veger, 
godkjent totalramme, kr 4 598 000 23.06.2016 1 600 000 2015/1258-66 

2016 K 102/16 trafikksikring Furulundvegen Raudsand 20.10.2016 65 000 2016/1031-1 

2017 K 137/16 Økonomiplan 2017-2020, 
oppdatert totalramme, kr 4 663 000 15.12.2016 1 000 000 2016/458-74 

 

3. Offentlig anskaffelser 
Prosjektet ble kunngjort i henhold til lov av 16. juli 1999 nr. 69, med siste endring fra 01.01.2014, om 
Offentlige anskaffelser og forskrift om offentlige anskaffelser av 01.01.2007 med siste endring fra 
01.07.2015.  
 
Konkurransegrunnlaget ble utlyst på Doffin, med tilbudsfrist 2. november 2015. Det kom 5 
pristilbud der økonomiske tilbud ble vurdert i samarbeid med Safe Control, og Nesset Bygg ble valgt 
som utførende. Det kom en klage fra Grytnes Entreprenør As om vurderingskriterier, 
oppgaveforståelse og kompetanse. Saken ble lagt fram for klagenemnda for offentlige 
anskaffelser(KOFA) til behandling datert 12.02.2016. Administrasjonen fikk tilbakemelding fra 
KOFA den 10.05.2016, hvor Nesset kommune fikk medhold på 3 innklagede punkter, men ikke 
medhold på vurdering av pris. Grytnes Entreprenør As ble dermed tildelt kontrakt. Tilbudet fra 
Grytnes Entreprenør As var kr 270 000 dyrere enn Nesset Bygg.  
 
 
 
 

4. Gjennomføring av prosjektet 
Rehabilitering og oppgradering av bruene omfattet rivning av bru på Meisal, Raudsand- og Røndøla 
og oppbygging av 3 nye nye bruer. Utbedring av veger omfatter oppsetting av autovern på Meisal, 
Hammervollhagen, Solbjøra, Raudsandbakken, Eidsøra, Kanndalsvegen, Meringsdalen, 
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Gauprøvegen og Nedre Liedgarsveg. I tillegg ble erosjonsskiring utført på Bjørbakken i 
Kvanndalsvegen. 
 
Kontraktsmøte ble utført i mai 2016, og oppstartsmøte sammen med Safe Control ble utført i juni 
2016. Entreprenøren begynte med arbeid i august 2016. Det har vært 7 byggemøter i anleggsperiode, 
og alle tekniske løsninger blant annet oppmåling for rettstrekning ble gjennomgått på møtene og 
befaring. Opparbeidelse av bruene ble utført den 14. desember 2016, 1 måned tidligere enn fristen. 
Kommunen hadde overtakelsesforretning med entreprenøren 12. januar 2017.     
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Oversikt av tiltak: 
  

1. Meisal Bru: 
Steinplatebru i to spenn, total lengde 4 meter og bredde 4 meter. Bruen er beliggende ved 
Meisalstranda, koordinater til bruen: 062 47.445N, 008 13.102Ø. 
 

 

 
Planlagte og utført tiltak ved Meisal bru 2: 
 

- Komplett rivning av eksisterende steinplatebru og deponering til godkjent mottak 
- Tilstøtende steinmurer ble fjernet  
- Graving for etablering av nye landkar 
- Nye landkar av betong ble etablert direkte på berg via bergbolter 
- Ny bruplate av PLA elementer med påstøp ble anlagt på nye landkar. 
- Nytt bru og vei-rekkverk 
- Reetablering av tilstøtende steinmurer 

 
2. Røndøla bru 

Stålbjelkebru i ett spenn med total lengde 12,1 meter og bredde 3 meter. Bruen er beliggende 
ved Røndøla. Koordinater til bruen er 062 37.337N, 008 06.389Ø. 
 

 

 
Planlagte og utført tiltak ved Røndøla bru: 
 

- Komplett rivning av eksisterende stålbjelkebru og deponering til godkjent mottak 
- Graving for etablering av nye landkar 
- Nye landkar av betong ble etablert 
- Nye hovedbjelker av stål (HE500A) ble etablert på fire nye lagre anlagt på eksisterende 

betongterskler 
- Nytt brudekke av tre (75x200), samt nytt slitelag og føringskanter av tre 
- Nytt rekkverk av tre 

 
3. Raudsand bru  

Stålbjelkebru i ett spenn med total lengde 8 meter, bredde 5,6 meter. Bruen er beliggende 
ved Raudsand. Koordinater til bruen er 062 50.203N, 008 07.483Ø. 
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Planlagte og utført tiltak ved Rausand bru 1: 
 

- Eksisterende hovedbjelker, brudekke, slitelag og rekkverk ble revet og deponert til godkjent 
mottak 

- Nye hovedbjelker av stål (HE500A) ble etablert på fire nye lagre anlagt på eksisterende 
betongterskler 

- Nytt brudekke av tre (75x200), samt nytt slitelag og føringskanter av tre 
- Nytt rekkverk av tre 
- Re- og demontering av eksisterende føringskinne av stål over bru 

 
4. Bjørbakk bru  

Betongplatebru i ett spenn med lengde 9 meter og bredde 4,2 meter. Bruen er beliggende 
ved Bjørbakken i Eresfjord. Koordinater til bruen er 062 40.509N, 008 08.882Ø. 

 

 
Planlagte og utført tiltak ved Bjørbakkbrua: 
 

- Utbedring av utvaskingskader under ett landkar 
- Forankringer i berg foran eksisterende landkar og forankringer til eksisterende landkar 
- Understøp under eksisterende landkar 
- Ensidig veggstøp mot eksisterende landkar 

 
5. Erosjonssikring Bjørbakk: 

Skråning bestående av løsmasser. Erosjon i deler av skråningen har gitt utrasing av stein i 
vegbane. Skråningen er beliggende langs Kvanndalsvegen, noen hundre meter videre fra 
Bjørbakk bru. 
 

Planlagte og utført tiltak ved Bjørbakk: 
 

- Justering av eksisterende skråning inkl. vegetasjonsrydding og rensk av grøfter 
- Utlegging og bearbeiding av jord som vegetasjonslag og etablering av grasbakke 
- Erosjonsnett for beskyttelse av skråning til vegetasjon ble etablert 
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6. Autovern 

Levering og oppsetting av veirekkverk av metallskinner, inkl. stolper, mm på Meisal, 
Hammervollhagen, Solbjøra, Raudsandbakken, Eidsøra, Kanndalsvegen, Meringsdalen, 
Gauprøvegen og Nedre Liedgarsveg. 
  

Bilder av ferdig bruene: 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bilde 1 Meisal bru
Bilde 1 Røndøla bru

Bilde 3 Raudsand bru Bilde 4 Bjørbakk bru

Bilde 5 Erosjonssikring Bjørbakken Bilde 6 Autovern
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5. Mengdeoversikt 
Arbeidet er utført som planlagt fra entreprenøren selv om det har vært justering i mengde. I tillegg 
ble det utført ekstra tiltak: 

 Møteplass til Meisalstranda og Kanndalsvegen på Bjørbakken. 
 Ekstra areal mot erosjonssikring 
 Ekstra oppsetting av autovern blant annet Nedre Liedgardsveg og rundt Raudsand bru. 
 Midlertidig bru for adkomstveg ved Røndøla bru. 
 Parkeringsplass for stikk ut før og etter Røndøla bru ved Meringsdalvegen. 
 Opparbeiding av snuplass Raudsand  
 Tillegg autovern ble montert på nødvendige steder på kommunale veier i 2017. 

 
Tiltak  Mengde Beregnet mengder Utført mengder 

Meisal bru    

Gravearbeider overvann M3 50 87,28 

Utlegging av masser overvann M3 50 87,28 

Forankringer i berg for begge landkarfundamenter Stk. 20 20 

Forskaling med lemmer overvann M2 80 80 

Tillegg forskaling av spesielle konstruksjoner Meter 8,5 8,5 

Tilpasning av forskaling mot berg overvann Meter 30 30 

Armering kamstål B 500NC Tonn 3,2 3,2 

Betong B45 SV-40 M3 16 16 

Avretting  M2 24 24 

Monteringsferdige betongelementer PLA Tonn 9,4 9,4 

Kjøresterkt rekkverk i stål Meter 15 12 

Mur av naturstein M2 20 13,11 

Rekkverk av metallskinner Meter 20 14 

Fugekonstruksjoner Meter 8 8 

Røndøla bru    

Gravearbeider overvann M3 90 211,6 

Utlegging av masser overvann M3 90 214,65 

Forankringer i berg for begge landkarfundamenter Stk. 20 0 

Forskaling med lemmer overvann M2 100 100 

Tilpasning av forskaling mot berg overvann Meter 40 40 

Armering kamstål B 500NC Tonn 5 5 

Betong B45 SV-40 M3 30 30 

Stålmaterialer  Tonn 3,5 3,5 

Bearbeiding av ståldeler  Tonn 3,5 3,5 

Sveising Tonn 0,2 0 

Varmforsinking  M2 50 50 

Transport og montasje av stålkonstruksjoner Tonn 3,5 3,5 

Tre M3 10,5 10,5 

Rekkverk i tre  Meter 21 21 

Glidelagre med sidestyring  Stk. 4 4 

Andre fugetyper  Meter 10 10 

Raudsand bru     

Stålmaterialer  Tonn 3,1 3,1 
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Bearbeiding av ståldeler  Tonn 3,1 3,1 

Sveising Tonn 0,2 0 

Varmforsinking  M2 43 43 

Transport og montasje av stålkonstruksjoner Tonn 3,1 3,1 

Tre M3 9 9 

Rekkverk i tre  Meter 18 18 

Glidelagre med sidestyring  Stk. 4 4 

Andre fugetyper  Meter 10 10 

Bjørbakk bru    

Grunnarbeider RS 0 1 

Forankringer i berg Stk. 15 7 

Ensidig veggforskaling  M2 25 25 

Tilpasning av forskaling mot berg overvann Meter 8 8 

Armering kamstål B 500NC Tonn 1 1,13 

Levering og montering av spennarmering Stk. 25 25 

Betong B45 SV-40 M3 6 6,8 

Erosjonssikring Bjørbakken    

Justering av steinfylling M2 800 1239 

Utlegging og bearbeiding av jord M2 800 1239 

Såing av grasareal  M2 800 1239 

Utlegging av erosjonsnett  M2 800 1239 

Ekstra massefjerning og skogrydding  RS 0 1 

Autovern  Meter 1162 1251 

 

6. Økonomi 
 
Budsjett/regnskap pr år 2015 2016 2017 
Budsjett inkl. budsjettkorriering 1 000 000 3 565 000 1 000 000 
Regnskap 237 969 3 506 152 775 403 
ubrukt bevilgn. + /overskridelse - 762 031 58 848 224 597 

 
Kontraktssum med Grytnes Entreprenør AS er kr 3 500 515, og utført kostnader var kr 3 947 201. 
Avvik mellom kontraktssum og utført kostnader skyldes ekstra tiltak, mengdeendring og 
endringsmeldinger som var ikke i prosjektbeskrivelsen i konkurransegrunnlaget. Endringsmeldinger 
utgjør kr 178 522. Det påpekes at kostnader for rehabilitering og oppgradering av Nesset bruene er 
godt innenfor rammebudsjett for trafikksikring av kommunale veger. Gjenstående på rammebudsjett 
(kr 4 663 000) etter at prosjektet ble avsluttet er kr 143 476. 
 
Kontraktssum med Safe Control var kr 168 000, og utført prosjektering ble kr 261 975. Avvik mellom 
kontraktssum og utført prosjektering skyldes tillegg beskrivelse for autovern og erosjonssikring og 
befaring på oppstartsmøte. Inspeksjon og sikringskontroll skal utføres av Safe Control i løpet av 2017 
for diverse bruer i Nesset. Noe tillegg av autovern ble monteres noen få gjenstående steder på 
kommunale veier i 2017.  
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Byggeregnskap: 
 
 

 

1 Felleskostnader 6 350,00
2 Bygning 261 975,20
3 VVS -
4 Elkraft -
5 Tele og automatisering -
6 Andre innstallasjoner -
7 Utendørs 3 330 851,65
8 Generelle kostnader (prosjektering/ adm.) 21 900,42
9 Spesielle kostnader (mva) 898 446,59

Prosjektkostnad 4 519 523,86

 
 
 
Prosjektet ble gjennomført innenfor totalramme på kr 4 663 000.  
Prosjektet er fullfinansiert.  
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7. Tegningsliste  
 
 
 TEGN. TITTEL DATO  
1 Meisal bru Eksisterende konstruksjon 05.07.2016 

2 Meisal bru Formtegning  05.07.2016 

3 Meisal bru Armering 05.07.2016 

4 Røndøla bru Eksisterende konstruksjon-1 05.07.2016 

5 Røndøla bru Formtegning-1 05.07.2016 

6 Røndøla bru Formtegning-2 05.07.2016 

7 Røndøla bru Armering  05.07.2016 

8 Raudsand bru Eksisterende konstruksjon 05.07.2016 

9 Raudsand bru Formtegning 05.07.2016 

10 Bjørbakk bru Formtegning 05.07.2016 

11 Bjørbakk bru Armering 05.07.2016 
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 101/19 06.12.2019 

 
 
 
 

Høringsuttalelse - Skattlegging av vannkraftverk (NOU 2019) 
 

Vedlegg 
1 LVKs høringsuttalelse 

skattlegging av 
vannkraftanlegg 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til høringsuttalen. Det vises til høringsuttale fra LVK. 

 

 

 

Høringsuttalelse fra Nesset kommune – NOU 2019:16 Skattelegging av vannkraftverk 
Det vises til høringsbrev fra finansdepartementet om høring på NOU 2019:16 Skattelegging av 
vannkraftverk. Frist å sende inn høringssvar er 1. januar 2020. 

Regjeringen har oppnevnt et eget ekspertutvalg, som har vurdert om dagens 
vannkraftbeskatning er til hinder for at samfunnsøkonomiske lønnsomme kraftprosjekt blir 
gjennomført. Som svar på mandatet foreslår Ekspertutvalget å avvikle ordningene til 
kraftkommunene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter og å endre eiendomsskatten. Dette 
til tross for at kraftbransjen mener at det er utformingen av dagens grunnrenteskatt som er det 
største hindret for lønnsomme investeringer. 
 
Nesset kommune går imot ekspertutvalgets forslag til endringer og vil gi følgende uttale:  
Nesset kommune har vært gjennom tre store kraftutbygginger gjennom Aura (1953), Takrenna 
(1959) og Mardøla/Grytten (1970). I alle tre utbyggingene er vatnet tatt ut av kommunen og brukt 
til industribygging og verdiskaping i henholdsvis Sunndal og Rauma kommuner. 
Prisen Nesset har betalt for ett av de mest alvorlige naturinngrepene i nyere norsk tid er en 
drastisk nedgang i folketallet i de berørte bygdene, mangel på arbeidsplasser, og ett NVE som 
gjennom sin innstilling i Aurarevisjonen viser liten vilje til å rette opp noen av de miljøskadene 
som ble påført under kraftutbyggingene. De skader og ulemper som er påført bygdene og 
kommunen blir langt fra kompensert med konsesjonskraften, konsesjonsavgiftene og 
eiendomsskatten. Dette vurdert opp mot den verdiskapningen og samfunnsutviklingen som 

Arkiv: :073 

Arkivsaksnr: 2008/1395-30 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  



kunne ha vært om kraftstasjonene og industribyggingen ble plassert og utnyttet i dalføret og 
kommunen. 
 
Nesset kommune mener ekspertutvalget gjennom sine forslag provoserer både kraftkommunene 
og kraftbransjen. I stedet for å vurdere løsninger i forhold til grunnrentebeskatningen foreslås det 
å bryte den over 100-årige samfunnskontrakten mellom kraftkommunene og storsamfunnet.  
Samfunnskontrakten som har gjort norsk vannkraftutbygging til en suksesshistorie ved at 
kommunene som har stilt sine naturressurser til disposisjon for storsamfunnet, har fått betalt for 
sin andel av verdiskapningen gjennom konsesjonskraft og konsesjonsavgifter.  
Nesset kommune vil også minne om at det er denne samfunnskontrakten gjennom 
konsesjonslovene, som har gjort Norge til Europas største vannkraftprodusent og landet med det 
beste fornybarregnskapet. Ett viktig argument i dagens klimadebatt, hvor økt bruk av fornybare 
energikilder er nødvendig om vi skal nå våre klimamål.  
 
Kommunenes muligheter for inntekter må fortsatt ligge til grunn i arbeidet med modernisering 
og effektivisering av eldre kraftanlegg. Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter vil fortsatt være 
viktige incitament for kommunene til å bli med på å legge til rette for ytterligere utbygging av 
fleksibel og fornybar vannkraft.  Dette i en tid hvor det registreres økende motstand mot 
vindkraft og videre oljeutvinning.  
 
Nesset kommune er av den mening at Ekspertutvalgets forslag hverken tjener kraftbransjen, 
kommunene, eller bidrar til bedre utnyttelse av vannkraftressursene våre. Vi mener at 
Finansdepartementet må vurdere Energi Norges innspill om å fjerne de uheldige virkningene av 
dagens grunnrenteskatt fremfor å avvikle ordningene med konsesjonskraft, konsesjonsavgifter 
og endringer i eiendomsskatten. Det er ikke konsesjonskraften og konsesjonsavgiftene til 
kommunene som er årsaken til at det ikke moderniseres og bygges ut vannkraft i Norge. 
 
Forøvrig vises det til høringsuttale fra LVK. Nesset kommune gir sin tilslutning til 
høringsuttalen.   
 



 

2019-11-19 Høringsuttalelse kraftskatteutvalget lvk  

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 
Akersgaten 30 | Pb 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo | Tel: (+47) 99 11 99 00 | Fax: (+47) 947 47 000 

Org. nr: 975 625 117| Bankgiro: 5024.05.37300 | www.lvk.no 
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NOU 2019: 16 - SKATTLEGGING AV VANNKRAFTVERK - LVKS HØRINGSUTTALELSE  

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev 30. september 2019 hvor høringsfristen for NOU 2019:16 - 

Skattlegging av vannkraftverk er satt til 1. januar 2020. Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) 

organiserer 175 vertskommuner for vannkraftanlegg. Samtlige av medlemskommunene vil bli negativt 

berørt av utvalgets forslag.   

Utvalget foreslår å skjerpe grunnrenteskatten til staten. Samtidig foreslås det at de konsesjonsbaserte 

ordningene konsesjonskraft og konsesjonsavgifter til kommunene avvikles og at kommunenes inntekter fra 

eiendomsskatten reduseres vesentlig. Som det fremgår av tabell 12.2 på side 159 i NOU-en vil forslaget om 

å skjerpe grunnrenteskatten innebære en økning i statens inntekter på 4,4 milliarder kroner.  

Vertskommunene vil på den annen side tape 3,66 milliarder kroner dersom konsesjonsavgiftene og 

konsesjonskraften avvikles og eiendomsskattereglene blir endret til skattemessig verdi.  

 

http://www.regjeringen.no/
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Utvalget har ikke foreslått noen form for kompensasjon til de kommuner og fylkeskommuner som vil lide 

tap på utvalgets forslag, men henvist fordelingsspørsmål til departementet. Utvalget har likevel fremholdt 

at «I prinsippet bør alle skatte- og konsesjonsinntekter vurderes samlet» (s. 158), og henvist til 

inntektssystemet for kommunene. Som eksempel på «(...) et ytterpunkt for fordeling» viser utvalget til at 

en økning av naturressursskatten fra 1,3 øre/KWh til 4,6 øre/KWh vil kompensere kommunesektoren for 

de ovennevnte tap fullt ut.   

LVK er uenig i utvalgets forslag som synes dels å bygge på en uriktig oppfatning av hva som er formålet med 

dagens regler, dels hvordan dagens regler fungerer. Dette gjelder både for grunnrenteskatten, 

konsesjonsordningene og eiendomsskatten.  

Omfordelingen er dramatisk og gjelder ikke kun for nye utbygginger, men også for allerede foretatte 

utbygginger, nye som gamle. Etter LVKs syn er en slik omfordeling fra kommunene til staten et brudd på 

den samfunnskontrakten som ligger til grunn for de foretatte utbyggingene.  

 LVK innvendinger mot utvalgets forslag kan oppsummeres slik:  

• Utvalget svarer ikke på mandatet. I mandatet fremgår at utvalgets hovedoppgave var å vurdere om 

dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført og 

fremme forslag til nødvendige endringer for å fjerne disse hindre. En samlet kraftbransje og en 

samlet kommunesektor har påpekt at det er den innretningen grunnrenteskatten har fått som er 

problemet, og ikke de kommunale ordningene. Til tross for dette har utvalget konsentrert sine 

anbefalinger rundt en avvikling av de ordninger som tilgodeser vertskommunene.   

 

• Utvalgets forslag om å skjerpe grunnrenteskatten vil ikke gi de ønskede investeringer, tvert imot. 

LVK mener grunnrenteskatten må endres slik at den bare beskatter superprofitten.  

 

• Ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter gjelder kun i saker om regulering og 

overføring av vassdrag, hvor innvunnet kraftøkning beregnes. De investeringer som skal foretas i 

vannkraftsektoren, gjelder i hovedsak vedlikehold og opprustning uten ytterligere reguleringer, og 

vil ikke gi rett til mer konsesjonskraft eller konsesjonsavgifter. En avvikling av disse ordningene, 

som utvalget anbefaler, vil derfor ikke påvirke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av 

planlagte energitiltak. 

 

• Kommunens inntekter fra konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er nedfelt i de gitte konsesjoner 

som et grunnvilkår og med samme varighet som konsesjonen. Utvalgets forslag om å avvikle 

ordningene vil være et brudd på de forutsetningene som lå til grunn for de gitte konsesjoner, og 

dermed et brudd på den samfunnskontrakt som over generasjoner er inngått mellom storsamfunn 

og de distrikt som har avstått sine naturressurser. En slik avvikling vil også være i strid med 

Grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft.  

  

• Utvalgets forslag om at eiendomsskatten skal basers på skattemessig verdi er i strid med 

eiendomsskatteloven hovedregel i § 8 A-2 om at eiendomsskatten skal tilsvare anleggets 

omsetningsverdi (markedsverdi). Eiendomsskatt basert på skattemessig verdi vil innebære at 

eiendomsskatten vil bli størst i de første årene etter at investeringen blir gjennomført, mens 
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skatten blir lavere når lønnsomheten øker. Forslaget vil derfor verken utløse ønskede investeringer 

eller samsvare med skattyters skatteevne. 

 

• Konsesjonsavgiftene er en erstatning for generelle skader og ulemper på naturmiljø og omgivelser, 

og derfor en miljøavgift. Miljøkostnader skal betales av tiltakshaver, og miljøavgifter er ment å 

være en brutto skatt i tråd med naturmangfoldloven § 11. Utvalget synes å ha oversett dette 

elementære miljørettsprinsipp.  

 

• Konsesjonskraftordningen har i mer enn hundre år vært et vederlag til berørte kommuner for de 

naturrikdommer som gjennom vannkraften er avstått til storsamfunnet. Utvalgets forslag om å 

avvikle konsesjonskraftordningen er begrunnet i at det historiske grunnlaget med å skaffe 

kommunene kraft ikke lenger er tilstede. Norge ble elektrifisert på 1960 tallet, og utvalget overser 

med sin begrunnelse at så vel Stortinget som Høyesterett har slått fast at formålet med 

konsesjonskraftordningen er å sikre vertskommunens andel av verdiskapingen som 

vannkraftproduksjonen i konsesjonsperioden gir opphav til. Høyere kraftpriser gir høyere 

verdiskaping.  

 

• En kompensasjon av konsesjonskraftordningen med økt naturressursskatt basert på en omregnet 

øre/kWh vil ikke sikre kommunene en andel av den reelle verdiskapingen i det vertskommunen 

dermed blir avskåret fra å få en andel av den verdiskaping som følger av at verdien av ren fornybar 

energi vil kunne øke i fremtiden.  

 

• Både ny vannkraftutbygging og rehabilitering av eldre verk er avhengig av lokal aksept. Dagens 

kraftskatteregime er basert på erkjennelsen om at kommuner som avstår sine naturressurser har 

et legitimt krav på en andel av den verdiskapningen som de berørte lokalsamfunn bidrar med i 

kraftutbyggingen. Uten lokale inntekter vil kommunenes motstand mot de inngrep 

vannkraftkraftutbygging representerer øke. 

 

• Kommunenes rett til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt eiendomsskatt basert på 

anleggenes reelle markedsverdi kan ikke erstattes av statlige overføringer eller en økning i 

naturressursskatten. En økning av naturressursskatten vil bli fordelt på samtlige kommuner etter 

det statlige inntektssystemet og først og fremst komme de folkerike kommuner uten 

vannkraftanlegg til gode.  

 

• Heller ikke for det tilfelle at naturressursskatten tas ut av inntektssystemet kan en kompensasjon i 

form av økt naturressursskatt aksepteres da det vil avskjære vertskommunene en mulighet for å få 

en andel av verdistigningen ved høyere kraftpris.  

2 UTVALGETS FORSLAG SVARER IKKE PÅ REGJERINGENS MANDAT 

Det er LVKs syn at utvalget ikke svarer på mandatet når det gjelder tiltak for å få til mer fornybar energi. I 

det følgende utdypes LVKs syn: 

Utvalget ble nedsatt etter krav fra kraftbransjen som i flere år har anført at innretningen på 

grunnrenteskatten som hindrer at samfunnsøkonomiske energitiltak blir gjennomført. Utvalgets svarer 
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med å skjerpe grunnrenteskatten og å inkludere småkraft i skattegrunnlaget. Kraftbransjen mener 

utvalgets forslag er feil medisin. Det er LVK enig i.  

Den utfordringen utvalget er gitt av regjeringen, er å finne skatte- og avgiftsregler som vil fremme 

samfunnsøkonomiske investeringer i vannkraftsektoren. Det aller meste av vår vannkraft er bygget ut, men 

det gjenstår noen mindre utbyggingsmuligheter. I tillegg må eldre vannkraftanlegg vedlikeholdes og 

opprustes. Det samlede behovet for investeringer til rehabiliteringer av eldre kraftverk er oppgitt til 45 

milliarder kroner. Det er rammevilkårene rundt disse aktivitetene som har vært utvalgets oppgave å 

vurdere.  

Kraftbransjen har ikke pekt på de kommunale inntektsordningene som et hinder for investeringer.  Det er 

etter LVKs syn med god grunn:  

De skatte- og avgiftslettelser utvalget foreslår, og som er beregnet til om lag 4 milliarder kroner i tabellen 

fra utvalget inntatt ovenfor, er ikke endringer i de regler som vil gjelde slike investeringer. Disse 

investeringene vil ikke utløse rett til konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Når utvalget viser til at 

avviklingen av ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter vil føre til skatte- og avgiftslettelser 

på mer enn 2 milliarder kroner, er det lettelser for den kraftproduksjon som allerede er bygget ut, og hvor 

disse ordningene har vært en betingelse for konsesjon. 

Den samme innvendingen gjelder også for forslaget om en drastisk omlegging av eiendomsskatten. Når 

utvalget opplyser at en overgang til skattemessig verdi mv. vil føre til at mer enn 2/3 av eiendomsskatten 

avvikles (1,5 milliarder kroner årlig) er også dette eiendomsskatt på allerede utbygd vannkraft. Og som for 

konsesjonsordningene er det på det rene at disse eiendomsskatteinntektene var et viktig element i de 

interesseavveininger både kommunen og konsesjonsmyndigheten foretok før konsesjon ble gitt. En 

overgang til skattemessig verdi vil dessuten innebære at eiendomsskatten skal baseres på 

anskaffelseskostnad redusert med akkumulerte avskrivninger for driftsmidler som er avskrivbare. En slik 

verdsettelsesmetode har ingen sammenheng med anleggenes lønnsomhet, men vil innebære at 

skattebelastningen blir størst i de første årene etter at investeringene er gjennomført. Overgangen til 

skattemessig verdi vil derfor ikke gi insitament til nye investeringer. 

I mandatet fremgår at utvalgets hovedoppgave var «å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at 

samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført.» Vertskommunene som stiller sine naturressurser 

til disposisjon for storsamfunnet har krav på en andel av verdiskapingen. Ved en avvikling av de kommunale 

ordninger vil motstanden mot samfunnsøkonomiske og fornuftige investeringer øke.  

3 KONSESJONSORDNINGENE 

3.1 Innledning  

I mandatet om konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er utvalgets oppdrag beskrevet slik:  
 

«Konsesjonær kan pålegges konsesjonsavgifter til stat og kommune. Kraftprodusenter kan også 

pålegges å avstå inntil 10 pst. av kraftgrunnlaget som konsesjonskraft til berørte kommuner, 

evt, fylkeskommuner. Utvalget kan vurdere om ordningene kan forbedres.» (understreket her) 
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LVK har overfor utvalget og i tråd med mandatet - fremmet forslag til enkelte forbedrings- og 
forenklingsmuligheter for konsesjonskraftordningen. Disse er verken referert eller kommenter av utvalget, 
og utvalget har ikke foretatt noen vurdering slik mandatet gir anledning til. Tvert imot anbefaler utvalget 
at ordningene i sin helhet avvikles. Provenytapet for kommunene ved avvikling av begge ordningene er 
anslått til 2,125 milliarder kroner.  
 
Begrunnelsen for avvikling av ordningene er at konsesjonskraft og konsesjonsavgifter «svekker selskapenes 
insentiver til å investere i marginalt lønnsomme prosjekt», jf. s. 98. Det vises videre til at 
konsesjonsordningene er «historisk betinget, og de opprinnelige formålene gjør seg ikke lenger gjeldende 
på samme måte.», jf. s. 16.    
 
LVK mener forutsetningene ekspertutvalget legger til grunn er uriktige, og at avvikling av ordningene ikke 
vil bidra til å oppfylle siktemålet om økte investeringer og rehabiliteringer av vannkraftverkene.  
 

3.2 Konsesjonsavgifter  

3.2.1 Utvalgets begrunnelse for å avvikle konsesjonsavgiften 

 

Utvalget begrunner forslaget om avvikling av konsesjonsavgiften slik: 

 

«Konsesjonsavgiften er ikke investeringsnøytral. Dette kan svekke selskapenes insentiv til å 

investere i nye kraftprosjekter og til å reinvestere i eksisterende kraftverk. Avgiften utgjør 0,5 

øre/KWh, og det kreves dermed en høyere pris for at prosjektet skal være lønnsomt  

 

«Det kan stilles spørsmål om ordningen oppfyller det opprinnelige formålet. Videre er det ikke 

likebehandling i systemet for konsesjonsavgifter, satsene varierer betydelig i eldre konsesjoner.» (s. 

139) 

 

LVK er overrasket over utvalgets forslag og begrunnelse, idet utvalget overser helt sentrale kilder om 

formålet med konsesjonsavgiftene og også føringen som ligger i mandatet  

 

3.2.2 Konsesjonsavgiften er erstatning for generelle skader og ulemper – en miljøavgift 

 

Den historiske bakgrunnen for innføring av konsesjonsavgifter i Norge er oppsummert i Falkanger og 

Haagensen, Vassdrags- og energirett (2002) s. 334-335:    

 

«Bestemmelser om konsesjonsavgifter var inntatt allerede i Vregl. av 1911. Forbildene til 

ordningen fant man i utenlandsk rett hvor man hentet eksempler fra Italia, Tyskland, Sveits og 

Sverige. Reguleringslovkomiteen av 1907 begrunnet konsesjonsavgiftene med at siden 

reguleringsretten lå utenfor grunneiers eiendomsrett, var det rimelig at allmenninteressene i 

vassdraget fikk en kompensasjon i form av en avgift (...) Pengene skulle brukes til de interesser 

og distrikter som ble skadelidende ved reguleringen. (…) Det ble videre pekt på at 

konsesjonsavgiftene også skulle ha som hensikt å gi kommunene en andel i de verdier som ble 

skapt ved reguleringen.» (uthevet her).  
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Konsesjonsavgift er, og har i 100 år vært, først og fremst en erstatning for generelle skader og ulemper på 

naturmiljøet. Konsesjonsavgiften er i realiteten en miljøavgift. Dette kommer tydelig til uttrykk i den forrige 

energiutredningen, NOU 2012: 9, hvor følgende forhold ble trukket frem:  

 

«(..) naturinngrep knyttet til produksjon av energi kan ikke unngås(..) Omfattende utbygging av 

fornybar energi er en utfordring for norsk natur. Det var energisektoren som sto for det største 

bortfallet av uberørt eller villmarkspreget natur mellom 2003-2008. (s. 76)  

 

Økt satsing på ny fornybar kraft, kan gi negative lokale miljøkonsekvenser. Miljøkostnadene må 

også inngå i regnestykket for verdiskaping (...) Verdiskaping i kraftsektoren kommer i stor grad 

fellesskapet til gode (..) det er nødvendig å skape lokal aksept for de positive virkningene av 

utbyggingene (..) Fordi vannkraftverkene utnytter lokale ressurser, mottar også 

vertskommunene en forholdsmessig del av ressursverdien gjennom skatter, avgifter og 

konsesjonskraft.» (uthevet her) (s. 73-74).  

 
Natur- og miljøinngrepene ved vannkraft er udiskutable, og av lokal karakter. Det er ikke slik at inngrepene 
forsvinner med tiden. Inngrepene er som regel evigvarende og irreversible, som neddemming av store 
arealer, tørrlegging av elver, tap av fiske og fauna, utrasing av elveleie mv. Uberørt natur representerer i 
seg selv en stadig stigende verdi, og andre aktiviteter er blitt fortrengt til fordel for kraftproduksjon.  
 
Hovedformålet med konsesjonsavgiften er å gi de kommuner som avstår sine naturressurser til 
storsamfunnet erstatning for de naturødeleggelser som er påført lokalt. All den stund inngrepene er 
evigvarende og irreversible, er begrunnelsen og formålet bak ordningen like gyldig i dag som for 100 år 
siden.  
 
Et grunnleggende prinsipp, som er slått fast i naturmangfoldloven § 11, er at kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. Tiltakshaver skal betale miljøavgiften, og dersom prosjektet 
dermed blir ulønnsomt, er også prosjektet samfunnsøkonomisk ulønnsomt, og prosjektet skal ikke 
realiseres.   
 

3.2.3 Utvalgets mandat  
 
LVK vil videre minne om et sentralt prinsipp for ressursutnyttelse som er trukket opp i utvalgets mandat, 
hvor det heter at:  
 

«Et prinsipp for at ressursene i samfunnet kan utnyttes mest mulig effektivt, er å først benytte 

skatter og avgifter som bidrar til bedre ressursbruk (for eksempel miljøavgifter), deretter benytte 

nøytrale skatter som ikke påvirker valgene til produsenter og forbrukere (for eksempel 

grunnrenteskatt) og til slutt bruke vridende skatter for å oppnå tilstrekkelige inntekter til 

fellesskapet og mål om omfordeling.» (uthevet her)  

 

LVK kan ikke se at utvalget har etterlevd de skatte- og avgiftsprinsipper som Finansdepartementet har 

inntatt i mandatet. Forslaget om å avvikle konsesjonsavgiften bryter etter LVKs syn både med de historiske 

forpliktelser samfunnet har til de kommuner som har akseptert store naturinngrep, og med de prinsipper 

som bør ligge til grunn for effektiv ressursbruk i dag, slik det også er lagt til grunn i mandatet til utvalget.  
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3.3 Konsesjonskraft  

3.3.1 Utvalgets begrunnelse for å avvikle konsesjonskraftordningen 

 

Utvalget begrunner forslaget om avvikling av konsesjonskraftordningen med at ordningen svekker 

selskapenes insentiv til å gjennomføre investeringer som er lønnsomme for samfunnet. I tillegg viser 

utvalget til, på tilsvarende måte som for konsesjonsavgiften, at ordningen er historisk betinget og at de 

opprinnelige formålene ikke lenger gjør seg gjeldende på samme måte:  

 

«Konsesjonskraft og konsesjonsavgift er gamle ordninger. Organiseringen av det norske 

samfunnet og kraftforsyningen har endret seg mye siden ordningene ble innført. Konsesjonskraft 

og konsesjonsavgift kan derfor ha utspilt sin rolle, og ordningenes formål oppnås ikke lenger på 

en effektiv måte. (..) Tilgangen på kraft til en rimelig pris til kommunene er ikke lenger et formål 

som må sikres med konsesjonskraft(..) Det historiske formålet med konsesjonskraften gjør seg 

dermed ikke gjeldende på samme måte i dag» (s.140, 141, uthevet her) 

 

3.3.2 Konsesjonskraftens formål  

 

LVK er uenig med utvalget i beskrivelsen av konsesjonskraftens formål, og konklusjonen om hvorfor 

ordningen bør avvikles.  

 

Det historiske formålet med konsesjonskraften har helt fra etableringen av ordningen vært todelt: Formålet 

var dels å sikre kommunene tilgang til fysisk kraft til en rimelig pris og dermed samme velstandsutvikling 

som by- og industrikommunene, som ble elektrifisert ved at man tok i bruk vassdragene i distriktene; dels 

var formålet å sikre kommunene en andel av verdiskapningen som utnyttelse av de lokale 

vannkraftressursene gir opphav til.  

 

Det historiske formålet om å sikre kommunene tilgang til fysisk kraft bortfalt allerede på 1960-tallet da 

Norge ble fullelektrifisert. Verdiandelsaspektet har derimot stått fast fra første stund, uttrykt slik av 

stortingsrepresentant Johan Castberg i forbindelse med behandlingen av konsesjonslovene fra 1917 i 

Stortinget:  

 

«Man skal til det yderste utnytte anledningen til at søke at styrke disse mer avsidesliggende og 

karrig utstyrte distrikter ved at la dem få en rundelig andel i de værdier som skapes indenfor deres 

grænser […] Man tar værdierne ut av distrikterne og fører dem på tråd ned til industricenterne og 

byene, tømmer bygdene, tømmer landdistriktene, særlig fjeldbygdene, for deres værdier uten 

vederlag, og det er absolut urigtig.» 

 
For Høyesterett har formålet med og retten til konsesjonskraft vært selvsagt. Ved behandlingen av Sira-
Kvina saken fra 1978, inntatt i Rt. 1978 s. 1480, gjorde Høyesterett det klart at utbyggingskommunene skal 
ha et  
 

«realistisk vederlag for at disse kommuner ble tvunget til å avgi de verdier som lå i kraftkildene» 

 

I Kvam-dommen fra 1984, inntatt i Rt-1984-312, påpekte en enstemmig Høyesterett at: 
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«Disse fordeler skal kommunen ha for derved å få del i de naturrikdommer som gjennom 

reguleringen blir tatt i bruk av andre.» 

 

Det samme synspunktet er kommet til uttrykk i Energiutredningen NOU 2012: 9 s. 70: 

 

«Helt fra vannkraftens barndom har det i Norge vært enighet om at de naturressurser som tas i 

bruk har en lokal tilhørighet, og at de distrikter som avstår sine naturressurser til energiproduksjon 

har krav på en andel av den verdiskapingen disse naturressurser gir opphav til.» 

 

Det har vært – og er i dag – bred politisk enighet om at vertskommunene har et legitimt krav på en andel 

av verdien fra vannkraftutbyggingen gjennom bl.a. konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Dette har klart 

kommet til uttrykk i Stortinget, senest i 2016 og 2017.  

 

Ved behandlingen av energimeldingen i 2016 slo stortingsflertallet, dagens regjeringspartier og SV, fast at  

 

«dagens konsesjonsordninger fungerer etter intensjonen», jf. Innst. 401 S (2015-2016) s. 24.  

 

En enstemmig Energi- og miljøkomité trakk fram betydningen av kommunenes rettmessige verdiandel:  

 

«Komiteen viser til at formålet med konsesjonsordningene er å sikre vertskommunene en andel av 

verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til, og vertskommunene bidrar gjennom 

avståelse av naturressurser til denne verdiskapningen.» (Innst. 401 S (2015-2016) s. 24) 

 

Videre uttalte en enstemmig Energi- og miljøkomité i forbindelse med revisjon av konsesjonslovene i 2017:  

 

«Komiteen […] viser til at industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven i over 100 år har 

vært fundamentet for forvaltningen av våre vannkraftressurser.  

 

Gjennom avgifter, beskatning, konsesjonskraft og lignende mekanismer har man sikret at 

allmennheten får en del av verdiskapningen, og at de lokalsamfunn som er berørt av 

kraftutbygging, får kompensasjon for beslag av arealer og naturverdier. Hensyn til natur og miljø 

og annen bruk av arealer og vann har blitt ivaretatt gjennom konsesjonsbehandling etter dette 

lovverket.», jf. Innst. 438 L (2016-2017) s. 3, uthevet her.   

 
LVK erfarer at kraftproduksjon i dag skaper mindre næringsvirksomhet og færre arbeidsplasser i distriktene 

enn tidligere, som følge av teknologisk utvikling og automatisering. Samtidig utgjør kommunenes 

vannkraftressurser vesentlig større verdier i dag, med liberaliseringen og internasjonaliseringen av 

kraftmarkedet og miljøprising av ulike energikilder. Dette påpekte finanskomiteen allerede under 

kraftskattereformen i 1996: «Verdien av kraftressursene økes gjennom kraftutveksling med andre land», jf. 

Innst.O.nr.62 (1995-1996) kap. 1.  

 

LVK mener verdiandelsaspektet tilsier at vertskommunene også i fremtiden skal ha minst like store 

verdiandeler av vannkraftproduksjonen som dagens fordeling innebærer. Dette forutsetter at ordningen 

med både konsesjonskraft og konsesjonsavgift videreføres.  
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Å erstatte disse ordningene med en økt naturressursskatt, som utvalget skisserer, er helt uakseptabelt, 

uegnet som metode for kompensasjon og vil skape stor motstand mot videre vannkraftutbygging. Dette 

gjelder uavhengig av om naturressursskatten holdes utenfor inntektssystemet. 

 

3.4 Avvikling av konsesjonsordningene vil ikke øke selskapenes insentiv til å gjennomføre 

samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer  

Utvalget argumenterer med at avvikling av konsesjonsordningene vil «øke selskapenes insentiv til å 

gjennomføre lønnsomme investeringer, både når det gjelder ny kraftproduksjon og opprustning og 

utvidelser.» (s. 156, uthevet her).  

 

Utvalget synes ikke å ha tatt konsekvensen av hvordan konsesjonsordningene beregnes. Som nevnt er det 

hovedsakelig ved overføring av vassdrag eller nye reguleringer som endrer kraftgrunnlaget, at reglene 

kommer til anvendelse. Utvalget synes riktignok å være innforstått med regelverket, jf. utvalgsrapporten 

på s. 70, men trekker ikke konsekvensene av dette til den utfordringen utvalget er bedt om å løse, nemlig 

investeringer til rehabiliteringer. I utvalgs-rapporten fremgår:    

 

«Fordi beregningen tar utgangspunkt i regulert vannføring og fallhøyde, er det først og fremst den 

regulerte vannføringen det betales konsesjonskraft og -avgift for, uavhengig av kraftverkets 

faktiske produksjon.»  

 

Hovedtyngden av fremtidige investeringer i vannkraftsektoren gjelder ikke utbygging av regulerbare 

kraftverk, men reinvesteringer i eldre kraftverk i form av opprustning- og utvidelsesprosjekter (O/U-

prosjekter). Svært få av disse investeringene utløser ny konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Denne helt 

avgjørende forutsetningen har ikke utvalget berørt.  
 

O/U-investeringer medfører altså i de fleste tilfeller ikke endringer i konsesjonskraftvolumet. Tiltakene kan 

f.eks. være å utnytte fallhøyden bedre, øke maskininstallasjonen/slukeevnen eller redusere flomtapene. 

Dette innebærer normalt ikke ny regulering og dermed ingen endring i kraftgrunnlaget, som er grunnlaget 

for beregningen av både konsesjonskraft og konsesjonsavgift. O/U-prosjekter som omfatter ny regulering 

eller overføring av vann fra hittil ikke utnyttede felt, og som øker vannkraften med minst 500 

naturhestekrefter, må ha tillatelse etter vassdragsreguleringsloven § 1, jf. § 3. I disse tilfellene skal det 

settes vilkår om konsesjonskraft i konsesjonen, jf. vassdragsreguleringsloven § 22. For O/U-prosjekter som 

ikke innebærer ny regulering gis tillatelsen etter vannressursloven. Det er ikke hjemmel for å fastsette vilkår 

om konsesjonskraft i medhold av vannressursloven.  

 

I energimeldingen – Meld. St. (2015-2016) Kraft til endring, s. 189 er følgende lagt til grunn:  

 

«Det teknisk-økonomiske potensialet for ny kraft gjennom opprustning og utvidelser er anslått 

til 6 TWh/år. Dette inkluderer saker til behandling og saker som har konsesjon, men som ikke er 

bygd. Av dette kan mindre enn ti prosent tilskrives opprustning. Mer enn nitti prosent av 

potensialet er følgelig knyttet til utvidelser. I tillegg til potensialet for ny kraftproduksjon, 

kommer et potensial for økt effekt og økt reguleringsevne.» 
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I utvalgets modellkraftverk, som er benyttet for å illustrere utvalgets forslag for selskapenes 

investeringsinsentiv, er det uten videre lagt til grunn at selskapene må avstå konsesjonskraft. Denne 

forutsetningen vil ikke slå til når det gjelder O/U-prosjekter, som behandles etter vannressursloven.  

 

Tre av de største vannkraftprosjektene i Norge i den senere tid er egnet til å underbygge dette: 

 

Tillatelse til O/U av Lysebotn kraftverk i Forsand kommune med 180 GWh/år økt produksjon, O/U av 

Embretsfoss kraftverk i Modum kommune med 120 GWh/år økt produksjon og O/U av Vamma kraftverk 

i Skiptvet og Askim kommuner med 160 GWh/år økt produksjon, ble alle vedtatt konsesjonsfritt i medhold 

av vannressursloven og dermed uten vilkår om konsesjonskraft.   

 

Ettersom O/U-prosjekter som utgangspunkt ikke gir økt konsesjonskraftmengde, og bare unntaksvis 

konsesjonsavgifter, er det etter LVKs syn vanskelig å se at de to konsesjonsordningene kan være til hinder 

for at samfunnsøkonomisk lønnsomme vassdragstiltak blir gjennomført for så vidt gjelder opprustning og 

utvidelse av eldre vannkraftverk  
 
LVK mener at løsningen ikke er avvikling av konsesjonsordningene, men forenkling og forbedring av de 
eksisterende ordningene.  
 
I henhold til utvalgets mandat – «Utvalget kan vurdere om ordningene kan forbedres» – spilte LVK inn flere 
forslag til forenklinger og forbedringer. Det fremgår av utvalgsrapporten på s. 100 at  
 

«Utvalget har mottatt flere innspill om endring av grunnrenteskatten, men få innspill om 

behovet for endringer i eiendomsskatt, konsesjonskraft eller konsesjonsavgift.» 

 
LVK spilte inn fem konkrete endringsforslag knyttet til konsesjonskraftordningen, som ville bidratt til 
forenkling og forbedring av ordningen, herunder forslag om  
 

• Etablering av et felles prisregime for konsesjonskraft fra konsesjoner gitt før og etter 10. april 1959 

• Oppdatering av tilsigsserien som benyttes som delingsfaktor ved fastsettelse av 

konsesjonskraftprisen 

• Gjennomgang av kraftverkene som inngår i OED-prisen for å sikre representativiteten i utvalget 

• Presisering av hvilket elforbruk som kan inntas i beregningen av kommunens behov for den 

alminnelige elektrisitetsforsyning 

• Tildeling av opprinnelsesgarantier for konsesjonskraft 

 

Utvalget har ikke tatt opp disse forslagene til nærmere vurdering. Snarere tvert imot har utvalget brukt 
LVKs forslag til forbedringer og forenklinger som grunnlag for kritikk mot ordningene som sådan for å 
underbygge sin anbefaling om avvikling både av konsesjonskraftordningen og av regelverket om 
konsesjonsavgifter. Det er ikke i tråd med det mandat utvalget var gitt.  
 

3.5 Tilbakevirkning – Grunnloven § 97 

Utvalget legger til grunn at en opphevelse av de konsesjonsbaserte ordningene ikke vil være i strid med 
forbudet i Grunnloven § 97 om å gi lover tilbakevirkende kraft, jf. kap. 10.3.6. på s. 140. Utvalget legger til 
grunn at ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter har samme rettslige karakter som 
eiendomsskatt og naturressursskatt og at tilbakevirkningsspørsmål står i samme stilling som alminnelige 
skatter og avgifter. Utvalget legger også til grunn at kommunenes rettslig sett ikke har samme beskyttelse 
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som kraftverkseier, men må vurderes som «forvaltningsorgan og mottaker av konsesjonskraft og 
konsesjonsavgift». 
 
Det er LVKs syn at utvalget legger feil premisser til grunn for sin vurdering av tilbakevirkningsforbudet, og 
utvalgets grunnsyn er i strid med både Høyesteretts og lovgivers beskrivelse av formålet med ordningene, 
et formål som har like stor gyldighet i dag.  
 
Høyesterett påpekte i Frøystul-saken fra 2000 at ordningene «(...) således langt på veg (er) begrunnet i et 
synspunkt om ytelse mot ytelse».  
 
I forbindelse med endringer i vassdragslovgivningen i 1987 påpekte departementet at  
 

«[k]onsesjonsavgiftenes preg av vederlag for en ytelse støtter opp om en slik endring i tråd med 
utviklingen på formuerettens område. Selv om kommunenes krav på konsesjonsavgifter aldri kan 
betegnes som et rent privatrettslig krav, er det etter departementets mening klare og sterke 
paralleller».  

 
Det er således direkte i strid med hva både Høyesterett og lovgiver har uttalt når Kraftskatteutvalget 
vurderer vertskommunens stilling i forhold til om «kommunen har vern som forvaltningsorgan og mottaker 
av konsesjonskraft og konsesjonsavgift», s. 141 
 
Kraftskatteutvalgets vurdering av tilbakevirkningsforbudet er også i strid med lovgivers vurdering ved 
vedtakelsen av energiloven i 1990 og ved revisjonen av vassdragslovgivningen i 1992.  
 
Energilovutvalget vurderte i NOU 1985:9 en opphevelse av konsesjonskraftordningen for konsederte 
kraftverk og å erstatte denne med en avgift. Energilovutvalget fremmet ikke forslag om å oppheve 
ordningene og konkluderte med at det er begrenset adgang til å gripe inn i slike etablerte rettsforhold, og 
uttalte bl.a. at  
 

«Kommuner med rett til konsesjonskraft vil gjøre krav på denne fremover. Det vil derfor være 
grenser for adgangen til å gi en regel om økonomisk kompensasjon til erstatning for uttak av 
konsesjonskraft tilbakevirkende kraft.».  

 
Departementet sluttet seg til Energilovutvalgets vurderinger og la til grunn at kommunene og 
konsesjonærene i forhold til Grunnloven § 97 måtte likestilles og at «En større økonomisk belastning for 
konsesjonærene, eller en reduksjon av fordelen for kommunene, anses ikke mulig innenfor eksisterende 
konsesjoner». En enstemmig energi- og industrikomité sluttet seg til departementets konklusjon og 
vurderinger.  
 
I forbindelse med endringer i vassdragslovgivningen i 1992 la departementet til grunn at bestemmelser om 
konsesjonskraft og konsesjonsavgifter i konsesjonene har karakter av «grunnregler» eller det «essensielle 
ved tillatelsen» og beskyttes av Grunnloven § 97. 
 
Det kan ikke være tvil om at en opphevelse av ordningene i tråd med Kraftskatteutvalgets forslag griper inn 
i «en etablert rettsposisjon». Høyesterettsdommer Skoghøy har oppsummert høyesterettspraksis i disse 
sakene og uttaler at forholdet til Grunnloven § 97 må bero på «(...) hvor inngripende tilbakevirkningen er, 
hvorvidt loven griper inn i beskyttelsesverdige forventninger, i hvilken utstrekning borgerne har innrettet 
seg etter disse forventningene, hvilket formål lovgiver har med loven og med å gi den tilbakevirkende kraft 
og hvorvidt tilbakevirkningsbestemmelsen virker diskriminerende». På samme måte som lovgiver 
konkluderte ved vedtakelsen av energiloven i 1990, er det LVKs syn at interesseavveiningen med 
nødvendighet må få som følge at opphevelse av ordningene vil være i strid med Grunnloven § 97. 
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LVKs konklusjon er at en opphevelse av ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter vil være i 
strid med Grunnloven § 97 fordi det på en urimelig og vilkårlig måte griper inn i etablerte rettsforhold. 

4 EIENDOMSSKATT  

4.1 Utvalgets forslag – virkninger for kommunen 

Utvalget foreslår å benytte skattemessig verdi ved eiendomsskatteverdsettelse av vannkraftanlegg. I tillegg 

foreslår utvalget å innføre en begrensning i hvilke deler av anlegget som skal underlegges beskatning, ved 

å ta ut produksjonsutstyr, produksjonsinstallasjoner og fallrettighetene. Utvalget begrunner forslaget med 

at eiendomsskattereglene for små og store vannkraftanlegg dermed vil bli like, og at vannkraftanlegg vil bli 

likebehandlet med annen alminnelig næringseiendom.  

 

Det samlede tapet for kommunene er anslått til 1,530 milliarder kroner hvert år,1 eller mer enn 2/3 av 

dagens eiendomsskatt. 

 

LVK mener utvalget heller ikke svarer på mandatet når det gjelder eiendomsskatt. Forslaget om 

verdsettelse etter skattemessig verdi vil gi størst skattebelastning idet investeringene foretas, mens 

skattebelastningen går mot null i takt med økt lønnsomhet. Endringen vil følgelig ikke svare på 

hovedoppgaven om å fjerne hindre for samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer. Tvert vil en slik 

endring skape disinsentiv for investeringer. Småkraftverkene har i lang tid anført at reglene om 

eiendomsskatt etter skattemessig verdi gir en uheldig profil, ettersom skattebelastningen er størst ved 

oppstart, mens den går mot null når anleggene blir lønnsomme. 

 

Verdsettelse av eiendom for eiendomsskatteformål, som følger av eiendomsskatteloven § 8 A-2, slår fast 

at det er eiendommens omsetningsverdi (markedsmessige verdi) man skal frem til. En verdsettelse basert 

på anleggenes lønnsomhet vil gi langt bedre insentiver til videre investeringer. En verdsettelse etter 

skattemessig verdi er ikke egnet for å fange opp markedsverdien verken av småkraftverk eller stor 

vannkraft.  

 

LVK er videre uenig i at utvalgets forslag innebærer en likebehandling av småkraft og annen 

næringseiendom.   

 

 

4.2 Mandatet bygger på en uriktig forståelse av gjeldende rett 

Utvalget viser til mandatet for sitt forslag om å anvende skattemessig verdi. Mandatet bygger imidlertid på 

en feil oppfatning av hva som er gjeldende verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt. I mandatet fremgår 

følgende om eiendomsskatt: 

 

«De særskilte verdsettelsesreglene i eiendomsskatten for store kraftanlegg (over 10 MVA) er 

utformet slik at verdien av grunnrenten også inngår i beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt. 

                                                           
1 NOU 2019:16 side 159 
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Anslått markedsverdi av kraftverkene fastsettes som nåverdien av en sjablongmessig anslått 

nettoinntekt. (…) 

 

For mindre kraftverk og annen næringseiendom er hovedregelen at objektene skal takseres til 

substansverdi. Utvalget skal vurdere om den særskilte verdsettingsmetoden for store kraftanlegg 

er hensiktsmessig, eller om også disse burde vært ilagt eiendomsskatt etter substansverdi.» 

(uthevet her) 

 

Det er korrekt at gjeldende verdsettelsesprinsipp for vannkraftverk er anslått markedsverdi 

(avkastningsverdi), jf. skatteloven (sktl.) § 18-5. Det er imidlertid ikke korrekt at hovedregelen for 

verdsettelse av mindre kraftverk eller næringseiendom er substansverdi:  

 

Næringseiendom skal etter lovendringen i 2017 verdsettes etter eiendommens avkastningsverdi, jf. 

eiendomsskatteloven § 8 A-2, mens småkraftverk verdsettes etter skattemessig verdi.  

 

Begrunnelsen for at småkraftverkene verdsettes etter skattemessig verdi, til tross for at skattemessig verdi 

som regel ikke samsvarer med anleggenes markedsverdi, er forenklingshensyn. Forenklingshensynet for 

småkraft er utelukkende begrunnet i anleggenes størrelse, og kan ikke benyttes som begrunnelse for et så 

vidt fundamentalt avvik fra eiendomsskattens hovedprinsipp for store vannkraftanlegg.  

 

4.3 Utvalgets vurderinger og forslag bygger også på en uriktig forståelse av gjeldende rett 

4.3.1 Utvalgets kommentarer til mandatet 

 

Utvalget har kommentert misforståelsen om verdsettelsesprinsippet i mandatet slik2: 

 

«Utvalget er kjent med at mandatet ikke er presist når det omtaler at mindre kraftverk skal takseres 

til substansverdi, og har lagt til grunn at eiendomsskattegrunnlaget for mindre vannkraftverk i dag 

fastsettes i tråd med skattemessig verdi på driftsmidlene.» (uthevet her) 

 

Utvalget kommenterer imidlertid ikke misforståelsen hva gjelder verdsettelsesprinsipp for nærings-

eiendom, som altså er avkastningsverdi.  

 

At næringseiendom som hovedregel skal verdsettes etter avkastningsverdi fremgår som nevnt av 

eiendomsskatteloven § 8 A-2 første setning, jf. annen setning: 

 

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, 

brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av 

næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen 

i første punktum» (understreket her) 

 

(Omsetningsverdi er synonymt med avkastningsverdi, mens teknisk verdi er synonymt med substansverdi.) 

 

                                                           
2 NOU 2019:16 side 12 
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4.3.2 Utvalget overser Stortingets presisering om at energianleggene ikke skal anses som 

næringseiendom 

 

Utvalget foreslår å trekke ut produksjonsutstyr og installasjoner. Begrunnelsen for dette er likebehandling 

med vanlig næringseiendommer. Utvalget har med dette tilsynelatende oversett Stortingets nylige 

presisering om at energianleggene ikke skal anses som næringseiendom:  

 

Utvalget redegjør riktignok for endringene i verk og bruk-skatten som ble vedtatt i desember 2017, med 

virkning fra 1.1.2019, herunder også at eiendomsskatt på energianlegg (dvs. kraftverk, vindkraftverk, 

kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum) er å anse som en særskilt 

eiendomskategori, jf. eiendomsskatteloven § 3 c. Utvalget trekker imidlertid ikke konsekvensene av dette 

når utvalget, under henvisning til at dette ble gjort for næringseiendommer, foreslår å trekke ut 

produksjonsutstyr og installasjoner for produksjon av takstgrunnlaget. Når energianleggene ble skilt ut som 

egen kategori var det nettopp begrunnet i at slike anlegg ikke består av bygninger, men i det vesentlige 

installasjoner for produksjon. Utvalgets forslag vil innebære at eiendomsskattegrunnlaget for 

vannkraftanlegg avviker fra hva som gjelder for de øvrige energianleggene. Videre er forslaget som sagt 

direkte i strid med den nylige endringen i eiendomsskatteloven § 4 hvor Stortinget presiserte:  

 

«Til næringseigedom vert ikkje rekna kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 

særskattereglane for petroleum.» 

 

Stortingets vedtak om å opprette en ny eiendomskategori for vannkraftanlegg, anlegg omfattet av 

særskattereglene for petroleum og vindkraftanlegg, er basert på en uttrykkelig forutsetning om at disse 

anlegge skulle skattlegges som før, jf. eiendomsskatteloven § 3 c, § 4 andre ledd fjerde og femte setning og 

§ 8 A-2 andre ledd.  

 

Stortinget har med andre ord nettopp tatt stilling til at vannkraftanlegg ikke skal likestilles med 

næringseiendom generelt og dermed ikke omfattes av reglene som kraftskatteutvalget nå foreslår å 

anvende. Senest i stortingsmeldingen om Levende lokalsamfunn for fremtiden som ble publisert 18. 

oktober 2019, Meld. St. 5 (2019-2020), presiserer regjeringen at «Vannkraftanlegg, vindkraftanlegg, 

kraftnettet og anlegg som er omfattet av særskattereglene for petroleum, skal fortsatt betale 

eiendomsskatt på maskiner og utstyr». 

 

På samme måte som i privat sektor har kommunesektoren behov for stabilitet og forutsigbarhet i sine 

rammevilkår. Det fremtidige inntektsgrunnlaget for en kommune er vitalt både for budsjetteringen og for 

kommuneplanleggingen i vid forstand. Når Stortinget bare for kort tid siden har presisert innholdet av 

eiendomsskattereglene for vannkraftsektoren, er det et fundamentalt brudd på denne forutsigbarheten at 

utvalget uten videre reverserer Stortingets syn, og med betydelige negative virkninger for mer enn 200 

kommuner. Spesielt oppsiktsvekkende finner LVK det når «likebehandling» med annen næringseiendom 

fremheves som begrunnelse. Likhetshensynet var like mye (eller like lite) til stede da Stortinget nettopp 

valgte en annen løsning for energianleggene enn for annen næringseiendom. 

 

Lovendringen i 2019 for tidligere verk og bruk der «produksjonsutstyr og -installasjoner» ble tatt ut av 

grunnlaget ble gjort mot en statlig kompensasjon. Stortinget vedtok at kommunesektoren ikke skulle lide 
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tap på omleggingen av eiendomsskatten, og ba regjeringen sørge for «en tilnærmet full kompensasjon», 

konkretisert til 500 mill. kroner. 

 
Kompensasjonsordningen har vist seg utilstrekkelig for mange kommuner, se nedenfor i punkt 5.2.2 

 

Det bekrefter at kommunene har rett i sin mangel på tillit til tilsagn om «kompensasjon», slik også utvalget 

skisserer mulighet for gjennom forslaget til økt naturressursskatt. 

 

4.3.3 Utvalgets forslag om å anvende skattemessig verdi for store vannkraftverk vil være i strid med 

eiendomsskattelovens hovedregel om verdsettelse til markedsverdi 

 

Utvalget foreslår som nevnt å benytte skattemessig verdi ved eiendomsskatteverdsettelse av 

vannkraftanlegg. I tillegg foreslår utvalget å innføre en begrensning i hvilke deler av anlegget som skal 

underlegges beskatning, ved å ta ut produksjonsutstyr, produksjonsinstallasjoner og fallrettighetene.  

 

Utvalget begrunner forslaget med at eiendomsskattereglene for små og store vannkraftanlegg vil bli like, 

og at vannkraftanlegg vil bli likebehandlet med annen alminnelig næringseiendom.  

 

Det er ikke riktig. Når det gjelder sammenligningen med næringseiendom, avviker utvalgets forslag fra de 

reglene som ble etablert for vanlig næringseiendom. I stedet foreslår utvalget særskilte regler for hva som 

skal defineres som produksjonsutstyr og -installasjoner.. Videre er det heller ikke korrekt at en overgang til 

skattemessig verdi også for stor vannkraft vil gi likebehandling med småkraftverk. For sistnevnte har 

produksjonsutstyr og installasjoner inngått i beregningsgrunnlaget i sin helhet.  

  

Som det fremgår ovenfor mener LVK at utvalgets forslag om endrede eiendomsskatteregler også er i strid 

med eiendomsskattelovens grunnprinsipp om at skattegrunnlaget skal utgjøre anleggets reelle 

markedsverdi.  Skattemessig verdi samsvarer ikke med eiendomsskattens verdsettelsesregel om 

markedsverdi som hovedregel, jf. utvalgets henvisning til Ot. prp. nr. 23 (1995-96) om endringer i 

kraftverksbeskatningen:  

 

«I Ot.prp. nr. 23 (1995–96) uttales det at skattemessig verdi i mange tilfeller ville treffe 

markedsverdien dårlig.» (uthevet her) 

 

Eiendomsskatt er vår eldste skatteordning og er en generell skatt på eiendom. Det er med andre ord ikke 

en særlig skatt på vannkraftanlegg. Eiendomsskatten er dessuten vår eneste rene kommunale 

skatteordning, jf. forpliktelsen i Europarådets Charter fra 1985 om at en del av kommunenes inntekter skal 

komme fra kommunale skatter. At eiendomsskatt er en god skatteordning som bør videreføres i det norske 

skattesystemet, fremgår bl.a. av NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital3 

og NOU 2014:13 – Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi4.  

 

                                                           
3 Side 12: «Utvalget slutter seg til tidligere vurderinger av at fast eiendom er et godt skattegrunnlag, og mener det er 

gode grunner til å trappe ned skattefavoriseringen av bolig og fritidseiendom.» 
4 Side 294: «Fast eiendom er et godt skattegrunnlag, jf. utvalgets vurderinger i kapittel 3. Særlig sett i lys av at bolig 

er kraftig favorisert i inntekts- og formuesbeskatningen, bør eiendomsskatten videreføres som en del av det norske 

skattesystemet.» 
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Utvalgets forslag, som i realiteten er en avvikling av eiendomsskatt på vannkraftanlegg, går i motsatt 

retning av hva andre fagutvalg og skatteøkonomer anbefaler. 

 

4.3.4 Kommunenes andel av grunnrenten fanges opp av eiendomsskatten  

 

Utvalgets forslag bryter dessuten mot andre grunnprinsipper i eiendomsskatten. Eiendomsskatt er en 

objektskatt som skal gi uttrykk for eiendommens objektiviserte omsetningsverdi. Disse grunnleggende 

prinsippene er kommet til uttrykk i en rekke høyesterettsuttalelser5 og er også fremhevet av Rødseth-

utvalget (1992:34) kapittel 7.3.1: 

 

«Det er eiendommens objektive verdi en skal komme frem til, mao. verdien eiendommen har i seg 

selv. Eiendomsskatt er en objektskatt.» 

 

For vannkraftanlegg over 10 000 kVA benyttes en avkastningsverdimetode for å finne eiendommens 

objektiviserte omsetningsverdi, jf. skatteloven § 18-5 første til fjerde ledd. Formålet med 

verdsettelsesbestemmelsen i skatteloven § 18-5 er, som for eiendomsskatten for øvrig, å komme frem til 

en objektivisert markedsverdi for det enkelte kraftanlegg inkludert naturressursen som utnyttes, jf. Ot.prp. 

nr. 23 (1995-1996) s. 138: 

 
«Eiendomsskattetaksten bør uttrykke verkets markedsverdi. Departementets forslag til 
takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, hvor siktemålet er å komme fram til 
markedsverdien eller den objektiviserte verdien av eiendommen. Markedsverdien vil dels reflektere 
verdien av naturressursen og dels verdien av de investeringene som er foretatt i anleggene. Det 
innebærer at kommunene også via eiendomsskatten på kraftverk får beskattet verdien av eventuell 
grunnrente. Siden omsetning av kraftverk er svært liten, er det i praksis vanskelig å finne 
markedsverdien ved å sammenligne prisen på et tilsvarende, nylig omsatt kraftverk. En må derfor 
ta utgangspunkt i en beregnet markedsverdi (takst).» (understreket her) 

 

Dersom eiendomsskatt på kraftanlegg fortsatt skal gi uttrykk for anleggets reelle markedsverdi, slik 

beskatning av all øvrig eiendom bygger på, må eiendomsskatteverdsettelsen også i fremtiden fange opp 

verdien av naturressursen gjennom en avkastningsverdimetode.  

 

4.3.5 Dagens eiendomsskatteregler hindrer ikke samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer 

 

Ved utvalgets vurdering av skattenes virkning på investeringsinsentivene, foretar utvalget en sortering av 

ordningene etter «bruttoavgift» og «overskuddsskatt». Om bruttoskattene skriver utvalget blant annet at  

 

«[b]ruttoskatter vil medføre økte kostnader for selskapene, som svekker insentivene til å investere 

i marginalt lønnsomme prosjekt». 

 

Om de nøytrale skattene skriver utvalget at  

 

                                                           
5 f. bl.a. Rt. 1912 s 501 (LKAB I), Rt. 1999 s 192 (Statnett-dommen) og Rt. 2007 s 149 (LKAB II) 
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«nøytrale overskuddsskatter ikke [vil] endre den relative avkastningen for selskapene og dermed 

ikke svekke selskapenes insentiv til å gjennomføre lønnsomme investeringer».6  

 

Ekspertutvalget mener «eiendomsskatt for vannkraft […] virker […] som bruttoavgifter som medfører en 

tilleggskostnad for selskapene».  Videre legger utvalget til grunn at eiendomsskatten «er lite påvirket av 

endringen i lønnsomhet».7 Endelig konkluderer utvalget med at det er «mer målrettet å gjøre endringer i 

bruttoordningene» og at endring i eiendomsskatten vil «gi selskapene insentiv til å gjennomføre 

samfunnsøkonomisk lønnsomme kraftinvesteringer».8 

 

LVK er uenig i utvalgets forutsetning om at eiendomsskatt må anses som en bruttoavgift som er lite påvirket 

av endret lønnsomhet ved anlegget. Med unntak av naturressursskatt og eiendomsskatt på 

småkraftanlegg, er alle skatteordningene i dagens kraftskattesystem lønnsomhetsavhengige. Fastsettelse 

av eiendomsskattegrunnlaget er i stor grad bygget opp etter det samme beregningsgrunnlaget som 

grunnrenteskatten, der det tas utgangspunkt i anleggets løpende inntekter og utgifter. Riktignok er 

inntektene basert på de rullerende spotmarkedsprisene de siste fem årene, men dette medfører ikke at 

man har fjernet seg fra lønnsomhetsprinsippet. 

 

Dagens eiendomsskatteregler er ikke til hinder for selskapene å «gjennomføre samfunnsøkonomisk 

lønnsomme kraftinvesteringer», slik utvalget legger til grunn. Uttalelser fra kraftbransjen underbygger 

dette. Det er dagens innretning på den statlige grunnrenteskatten som favner mer enn superprofitten som 

hindrer gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak, ikke eiendomsskatten.  

 

4.4 Konsekvensene av utvalgets forslag 

4.4.1 Verdien av vannfallet må fanges opp i verdsettelsen 

 

For å kunne fange opp markedsverdien til et kraftanlegg i tråd med eiendomsskattens hovedprinsipp er det 

nødvendig å inkludere verdien av naturressursen. Dette fremgår bl.a. av jf. Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 

11.5.2: 

 

«Departementets forslag til takseringsregler er i tråd med prinsippet for gjeldende regler, hvor 

siktemålet er å komme fram til markedsverdien eller den objektiviserte verdien av eiendommen. 

Markedsverdien vil dels reflektere verdien av naturressursen og dels verdien av de investeringene 

som er foretatt i anleggene.» (understreket her) 

 

Stortinget bekreftet dette utgangspunktet ved behandling i Innst. O. nr. 62 (1995-96) kapittel 8.1: 

 

«Flertallet er enig med departementet i at grunnlaget for eiendomsskatt skal være markedsverdien 

av det enkelte kraftverk. Markedsverdien vil reflektere verdien av naturressursen i tillegg til verdien 

av investeringen.» 

 

                                                           
6 NOU 2019:16 side 98 
7 NOU 2019:16 side 99 
8 NOU 2019:16 side 100 
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Når utvalget tar ut verdien av vannfallet av eiendomsskattegrunnlaget, fratas kommunene sin rettmessige 

andel av grunnrenten.  

 

4.4.2 Konsekvenser av utvalgets forslag er at mange eiendomsskattegrunnlag vil bli satt til kr. 0,- 

 

Ved valg av verdsettelsesmodell for å finne kraftanleggets markedsverdi, ble det under 

kraftskattereformen i 1997 konkludert med at større vannkraftanlegg verdsettes etter en 

nåverdiberegning, ettersom denne fremgangsmåten ble ansett å være best egnet til å treffe 

markedsverdiene, jf. Ot.prp.nr. 23 (1995-96) kapittel 11.5.2: 

 

«Departementet er enig med Rødseth-utvalget i at formuesverdien må beregnes ved hjelp av 

nåverdiberegning. Markedsverdien til et kraftverk skal reflektere verkets forventede, framtidige 

netto inntjeningsmuligheter. Et kraftverks markedsverdi kan uttrykkes som nåverdien av alle 

forventede, framtidige inntekter fratrukket nåverdien av alle framtidige kostnader knyttet til 

kraftproduksjonen.» 

 

Under kraftskattereformen i 1997 ble det også vurdert å benytte skattemessige verdier, men konkludert 

med at disse «ville treffe markedsverdien dårlig»: 

 

«Etter departementets oppfatning er det imidlertid vanskelig å finne en metode som er enkel, og 

som samtidig på en tilfredsstillende måte treffer markedsverdien av verket. Departementet har bl.a 

vurdert om takstene kunne settes lik det årlige skattemessige avskrivningsgrunnlaget for hvert 

enkelt kraftverk. En slik metode ville vært enkel, men den blir ikke foreslått fordi skattemessige 

verdier i mange tilfeller ville treffe markedsverdien dårlig. Blant annet ville en ikke få tatt hensyn til 

verdien av eventuell grunnrente.» (understreket her) 

 

Utvalget har ikke foretatt en tilsvarende vurdering av om skattemessige verdier treffer markedsverdien, 

annet enn å påpeke kort at  

 

«Verdifall og verdiøkning som ikke samsvarer med avskrivninger og påkostninger vil ikke reflekteres 

i skattemessige verdier. […] 

 

Eldre kraftanlegg kan ha skattemessige verdier som er langt lavere enn markedsverdien på 

driftsmidlene. For anlegg med påstemplet merkeytelse under 10 000 kVA brukes skattemessige 

verdier som eiendomsskattegrunnlag allerede etter dagens regler, og enkelte av disse 

kraftanleggene har i dag en skattemessig verdi på 0.» (understreket her) 

 

Til tross for dette foreslår utvalget skattemessig verdi.  

 

I tillegg til at de skattemessige verdier er dårlig egnet til å treffe markedsverdien til kraftanlegget, vil den 

profilen som ligger i skattemessig verdi gjøre det vanskelig å få til nye investeringer. Det vises bl.a. til 

småkrafteiernes kritikk av reglene om at skattemessige verdier for eiendomsskatt på småkraft, som 

innebærer at eiendomsskatten er høyest de første årene, hvor anleggets lønnsomhet som oftest er lavest. 
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Årsaken til at skattemessige verdier i sin tid ble valgt for småkraftverk var som nevnt forenklingshensyn for 

denne mindre gruppen av kraftanlegg. Det ble fremhevet i forarbeidene at skattemessige verdier kan ligge 

over markedsverdiene for lite lønnsomme småkraftanlegg, jf. Ot.prp. nr. 22 (1996-1997) kapittel 5.2 side 6 

(omtalt i tilknytning til formuesverdi): 

 

«For driftsmidler som normalt ikke avskrives, som f.eks fallrettigheter, vil imidlertid inflasjon føre 

til at de skattemessige verdiene vil ligge under den faktiske markedsverdien. Dette vil da bidra til at 

de skattemessige verdiene gradvis vil ligge lavere enn markedsverdien av det enkelte kraftverk. For 

lite lønnsomme kraftverk kan det motsatte være tilfelle, dvs at de skattemessige verdiene kan ligge 

over markedsverdiene.» 

 

LVK er kjent med at flere eldre og lønnsomme småkraftanlegg har en skattemessig verdi på kr. 0,-. Forslaget 

til utvalget vil med andre ord innebære at eiendomsskattegrunnlaget til de mest lønnsomme kraftanlegg 

vil bli satt i kr. 0,- eller bli drastisk redusert. For mindre lønnsomme kraftanlegg, eller for anlegg som gjør 

større investeringer, vil skattegrunnlagene være høyere enn markedsverdi. Utvalgets forslag er følgelig lite 

egnet til å reflektere kraftanleggenes reelle markedsverdier eller objektiviserte omsetningsverdier.  

 

4.4.3 Eiendomsskatteinntektene er en del av beslutningsgrunnlaget for konsesjon  

 

Kommunenes eiendomsskatteinntekter fra vannkraftanlegg har i mange tilfelle vært en avgjørende for den 

vurderingen kommunene er pålagt å gjøre i sin interesseavveining av fordeler og ulemper som følge av 

tiltaket. Konsesjonæren foretar regelmessig et anslag for hvilke inntekter en utbygging vil kunne gi. Også i 

konsesjonsmyndighetenes vurdering er det lagt vekt på hvilken verdiandel som vil gå til de berørte 

vertskommuner. 

 

Vannkraft er en evigvarende og forurensningsfri energikilde, men utbyggingen kan medføre store lokale 

miljøinngrep. De inngrepene som følger med et vannkraftanlegg er irreversible med samme varighet som 

vannkraftproduksjonen. Vannkraftnæringen er dessuten en arealintensiv næring og har sammen med 

kraftlinjer og vindkraftprosjekter stått for 26 % av det totale bortfallet av inngrepsfrie naturområder i 

perioden 2008–2012. Vannkraftnæringens inngrep i norsk natur har blitt karakterisert som følger i «Norges 

naturressurser» (2014) av Flåten og Skonhoft: 

 

«Utbygging av vannkraftverk medfører nedbygging av norsk natur. Fosser legges i rør, noe som 

berører naturopplevelsen. Demninger bygges, og store arealer legges ofte under vann, master med 

kraftledninger bygges med store inngrep i naturen, ved kjøring av kraftverkene får man unaturlige 

variasjoner i vannføring, og dette kan grave ut elvebanker og delvis legge elva uten vann slik at fisk 

strander osv.»9 

 

Gjennom kommunenes tilslutning til kraftutbyggingen er det etablert en samfunnskontrakt om at 

distriktene skal ha en rettmessig kompensasjon for omfattende naturinngrep. Rokker man ved denne 

samfunnskontrakten, vil dette bli oppfattet som brudd på de løfter som kommunen har bygget sine 

tilslutninger til utbyggingsplanene på. 

 

                                                           
9 «Naturressursenes økonomi» (2014), s. 321 
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Ved kraftskattereformen i 1996 var det bred politisk enighet om at vertskommunene har et legitimt krav 

på inntekter fra vannkraftutbyggingen. Ved vedtakelsen av kraftskattereformen uttalte et samstemt 

Storting: 

 

«Vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. Den sterke lokale forankringen 

innebærer at kraftkommunene får særskilte skatteinntekter fra kraftvirksomheten. Det har vært 

bred enighet om dette.» 

 

I Stortingsdebatten i 1996 uttalte daværende finansminister Sigbjørn Johnsen følgende:  

 

«Jeg har også lyst til å understreke innledningsvis at vannkraften er en nasjonal ressurs med en 

sterk lokal forankring. Den sterke lokale forankringen innebærer at kraftkommunene får særskilte 

skatteinntekter fra kraftvirksomheten. Det har vært bred enighet om dette.» 

 

Videre uttalte Einar Steensnæs: 

 

«Kristelig Folkeparti slår fast at vannkraften er en nasjonal ressurs med en sterk lokal forankring. 

Det betyr at lokal samfunnet må sikres stabile, varige og forutsigbare inntekter av utbyggingen. Det 

er lokalsamfunnet som har stilt kraftressursene til disposisjon for utbyggingen. Da bør også 

lokalsamfunnet ha en soleklar rett til å få tilbake en avkastning av disse verdiene som har så stor 

betydning for næringslivet og for samfunnets infrastruktur.»10 

 

Også Erna Solberg fremhevet vannkraftens lokale forankring, og konkluderte med at «Høyre synes det er 

rimelig at denne grunnrenten også fordeles til kommuner som har avgitt naturressurser, og gi inntekter til 

hele fellesskapet», og at Høyre ønsket å «sikre kommuner og fylkeskommuner en rimelig del av 

skatteinntektene fra kraftverkene som grunnlag for videre vekst og utvikling».11 

 

Utvalgets forslag fremstår som et brudd på den brede enigheten som fremgår ovenfor. 

 

4.4.4 Forslaget gir staten økte skatteinntekter på bekostning av kommunesektoren 

 

Forslaget om eiendomsskatt basert på skattemessige verdier vil som nevnt ifølge utvalget medføre en 

inntektsreduksjon på 1 530 millioner kroner hvert år for vertskommunene. Tas også avviklingen av 

konsesjonsordningene i betraktning, er det tale om et årlig skattetap på 3 660 millioner kroner. Staten, på 

sin side, vil få økt inntektene med 4 400 millioner kroner hvert år. Utvalgets forslag innebærer en overføring 

av nær samtlige vertskommuneinntekter til staten.  

 

Inntektene som utvalget foreslår å ta fra vertskommunene er for mange av kommunene av stor betydning. 

For enkelte kommuner utgjør kraftinntektene rundt 20 % av driftsinntektene.  

LVK kan ikke se et spor av at en slik omfordeling er en ønsket politikk fra regjeringens side. I Granavolden-

plattformen 17. januar 2019, heter det at «våre vannkraftressurser skal forvaltes slik at de kommer våre 

lokalsamfunn og vår nasjon til gode».  Videre fremgår det at «Regjeringen vil styrke det lokale selvstyret og 

                                                           
10 L.tid. 43—44 (22.6.96). 
11 O.tid. 508—559 (18.6.96) 
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redusere statlig og regional detaljstyring. Bærekraftig utnyttelse av naturressurser må også gi positive 

ringvirkninger for lokalsamfunnene». 

  

LVK ber regjeringen rydde av veien den kommunaløkonomiske usikkerhet utvalget har skapt. 

 

4.5 Utvalgets forslag dersom dagens eiendomsskatteregler beholdes 

I kapittel 9.8 vurderer kraftskatteutvalget kapitaliseringsrenten for eiendomsskatt, forutsatt at dagens 

regler beholdes, og konkluderer slik: 

 

«Dersom den lønnsomhetsbaserte verdsettelsesmetoden skal videreføres, mener utvalget at 

kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten for vannkraftanlegg bør økes til et markedsmessig 

avkastningskrav på 6,5 pst.» 

 

Etter LVKs oppfatning foretar ikke utvalget egne vurderinger, men viser kun til Finansdepartementets 

vurdering av rapportene fra Johnsen (2017) og Norli (2017), utarbeidet på oppdrag fra departementet.  

 

Kapitaliseringsrenten som benyttes ved verdsettelse av kraftverk etter skatteloven § 18-5 niende ledd, er 

den rentesatsen som brukes for å finne nåverdien av et kraftanleggs fremtidige inntektsstrømmer. 

Fastsettelsen av kapitaliseringsrenten etter Forskrift til skatteloven § 18-8-4 får kun betydning for de 

kraftanlegg som verdsettes og beskattes etter hovedregelen i skatteloven § 18-5. Fastsettelsen av 

rentenivået kan imidlertid være bestemmende for om kraftanlegget kommer over eller under 

maksimumsverdien. 

 

Finansdepartementet har fra inntektsåret 2011 fastsatt kapitaliseringsrenten til 4,5 %, uten et konkret 

beregningsgrunnlag og uten å ta i betraktning den sterke reduksjonen i rentemarkedet for øvrig. Siktemålet 

med kapitaliseringsrenten er at den skal bidra til en nåverdiberegning som gjenspeiler anleggenes reelle 

markedsverdier.  

 

LVK er opptatt av å finne et prinsipielt riktig og robust beregningsgrunnlag og mener at 

kapitaliseringsrenten bør videreføres uendret. Hvis ikke bør grunnlaget for kapitaliseringsrenten igjen 

fastsettes i forskrift. LVK foreslår å gjeninnføre den renteberegningen som tidligere lå til grunn i forskriften 

§ 18-8-4 og med samme rente og risikopåslag. 

 

Utvalget foreslår å avvikle minimumsverdien på 0,95 kr/kWh og maksimumsverdien på 2,74 kr/kWh i 

eiendomsskatteloven § 8 B-1 fjerde ledd ved en overgang til skattemessig verdi, med følgende begrunnelse:  

 

«Utvalget foreslår at disse ordningene ikke videreføres ved overgang til skattemessig verdi. Det er 

ikke slike ordninger i eiendomsskatten for andre næringer.» 

 

Begrunnelsen treffer også for eiendomsskatt basert på gjeldende verdsettelsesmetode. 

Maksimumsverdien kan uansett ikke videreføres da denne medfører at de mest lønnsomme 

kraftprodusentene får en skatterabatt som blir større jo mer lønnsomme verket er. Begrunnelsen for en 

minimumsverdi står seg fortsatt idet det kan anføres at verdien av anlegget vil alltid ligge der, også om 

kraftprisen er lav.  
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5 KOMPENSASJON - KRAFTSKATTEUTVALGETS FORESLAG 

5.1 Kraftskatteutvalget foreslår ingen kompensasjonsordning for kommunenes milliard tap 

Kraftskatteutvalget skriver på side 158: 

 

«For å illustrere et ytterpunkt for fordeling har utvalget sett på en full omfordeling av 

provenyeffekten mellom stat, kommuner og fylkeskommuner via naturressursskatten. Det 

understrekes at dette bare er en illustrasjon og ikke et forslag fra utvalget.» (understreket her) 

 

Utvalget fremsetter med andre ord ingen forslag om kompensasjon til vertskommunene for 

inntektsreduksjonen på 3,66 milliarder kroner hvert år. 

 

I utvalgets omtale av mulige omfordelingsalternativer fremgår det at «[e]n ønsket fordeling kan oppnås ved 

egne ordninger for omfordeling, enten gjennom naturressursskatten eller gjennom direkte 

inntektsfordeling».  

 

5.2 Kompensasjonsalternativene som skisseres er begge uegnet 

De alternativene som skisseres vil begge være uegnet som en kompensasjon for kommunenes lovbestemte 

rettigheter til en andel av verdiskapningen fra vannkraft.  

 

5.2.1 Hvorfor kompensasjon gjennom en økning av naturressursskatten er uegnet 

 

Utvalget skriver at en økning av naturressursskatten til 4,6 øre/KWh vil gi kommunene og 

fylkeskommunene full kompensasjon. Utvalget opplyser videre på side 159: 

 

«Ved full omfordeling mellom stat og kommunesektor gjennom økt naturressursskatt vil 295 av 426 

kommuner per 2017 få økte inntekter per innbygger. I de 295 kommunene med økte inntekter bor 

om lag 90 pst. av norske innbyggere.» (understreket her) 

 

En økning av naturressursskatten er uegnet som kompensasjon av flere grunner:  

 

For det første, beregninger KS har gjort for LVK viser at en kompensasjon gjennom naturressursskatten vil 

i første rekke komme de folkerike bykommunene til gode. Siden naturressursskatten inngår i 

inntektssystemet, vil store deler av vertskommunenes kompensasjon bli utjevnet mellom kommunene i 

hele Norge, der bykommunene (som også gjerne er eierkommuner12) vil få økte inntekter, mens 

vertskommunene blir de store taperne.  

 

For det andre, en kompensasjon av dagens eiendomsskatteregler og konsesjonskraftordningen gjennom 

en naturressursskatt uegnet fordi den ikke vil gi kommunen en verdiandel dersom verdien av 

naturressursene øker. En kompensasjon gjennom en fastsettelse av øre/per kWh vil ikke øke med økende 

kraftpriser, slik konsesjonskraftordningen og eiendomsskatten gjør.  

                                                           

12 Utvalget skriver at de ikke har tatt hensyn til eierkommunenes inntekter.  
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For det tredje, også for det tilfelle at naturressursskatten holdes utenfor inntektssystemet er en økning i 

naturressursskatten uegnet som kompensasjonsordning.  Det vil være sterkt urimelig om ikke de 

kommuner som har avstått sine stadig mer verdifulle naturressurser skal få en andel av verdiøkningen som 

skyldes økte kraftpriser og det faktum at vannkraften er en ren og fornybar ressurs.   

 

5.2.2 Hvorfor kompensasjon gjennom økte overføringer ikke er egnet 

 
LVK kan ikke se at lovbestemte direkteinntekter til kommunene – som har vært grunnlag for konsesjon - 
kan kompenseres gjennom statlige overføringer.  
 
Kompensasjonsordningen gjennom ulike ordninger, det være seg overføringer eller andre mer spesifiserte 
kompensasjonsordninger har dessuten kommunene svært negative erfaringer med. I verk og bruk-saken 
ble kommunene lovet «tilnærmet full kompensasjon». Erfaringene fra verk og bruk-skatten viser imidlertid 
at kommunene ikke har fått den kompensasjonen som lovet.  
 
Som eksempler kan nevnes at Rana kommune kun får kompensert 37 % av tapet, Odda 55 % av tapet, 
Sarpsborg 18 % av tapet, Tinn 44 % av tapet og Fredrikstad 27 % av tapet. Vennesla, Kongsberg og Kvam 
kommuner får ikke kompensert inntektsreduksjonen overhode. 

6 GRUNNRENTESKATTEN 

6.1 Innledning 

LVKs støtter bransjens krav om å endre grunnrenteskatten.  
 
I mandatet er følgende lagt til grunn om grunnrenteskatt: 
 

«Utvalget skal vurdere om grunnrenteskatten er utformet i tråd med prinsipper for nøytral 
beskatning og hvorvidt dagens grunnrenteskatt påvirker vannkraftnæringens investerings-
beslutninger. Utvalget kan vurdere om det er andre utforminger av en nøytral grunnrenteskatt som 
kan være bedre egnet, for eksempel en kontantstrømskatt. […] 
 
Utvalget bes særlig vurdere den nedre grensen for grunnrenteskatt.» 

 
Når utvalget drøfter om dagens grunnrenteskatt er til hinder for investeringene, legger utvalget bl.a. til 
grunn en forutsetning om et velfungerende kapitalmarked med veldiversifiserte investorer uten 
eierskapsbegrensninger. Utvalget påpeker at  
 

«[d]et ligger utenfor mandatet å vurdere om konsolideringsmodellen er hensiktsmessig eller om 
kapitalmarkedet er velfungerende. Problemer som følge av konsolideringsmodellen eller 
kapitalmarkedene for øvrig, bør imidlertid ikke rettes opp gjennom særlige ordninger i 
skattesystemet.»13 

 
Utvalget konkluderer med å anbefale videreføring av dagens grunnrenteskattemodell. 
 

                                                           
13 NOU 2019:16 side 110 
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Anbefalingen til kraftskatteutvalget bygger med andre ord på en forutsetning om et velfungerende 
kapitalmarked uten eierskapsbegrensninger. Dette er også forutsetningen for at utvalgets forslag til endret 
grunnrenteskatt ikke skal påvirke investeringsbeslutningene. Når denne forutsetningen ikke foreligger i den 
virkelige verden, er forslaget i beste fall kun egnet til å fungere i en teoretisk virkelighet. 
 

6.2 Grunnrenteskatten bør endres slik at den kun fange opp super-profitten.  

LVK støtter bransjen i at det er utformingen av grunnrenteskatten som hindrer gjennomføring av 
lønnsomme investeringer i modernisering og utvidelser av gamle kraftverk. Utvalget svarer med å skjerpe 
grunnrenteskatten. Det er dette forslaget kraftbransjen omtaler som «feil medisin», noe LVK er enig i. 
 
I Rødseth-utvalget NOU 1992:34 er Grunnrenten i kraftsektoren definert slik:   
 

«Den kapitalavkastning ut over avkastningen i andre næringer som oppstår fordi det er gitt tilgang 
på utbyggbare vassdrag, kalles grunnrente» 

 
Det er på det rene at grunnrenteskatten som foreslått av Rødseth-utvalget og som ble fulgt opp av 
departementet i Ot prp. nr. 23 (1996-1997), kun omhandlet den såkalte superprofitten. Ved beregning av 
friinntekten ble det benyttet et risikotillegg i friinntekten på 4 prosent i tillegg til risikofri rente (beregnet 
som gjennomsnittet av de siste tre års statsobligasjoner med tre års løpetid).  
 
Ved omleggingen av reglene i 2007 fikk kraftselskapene mulighet til å samordne nytt, negativt grunnlag for 
grunnrenteskatt mellom kraftverk i samme skattekonsern, samtidig som staten utbetaler skatteverdien av 
resterende, negativt grunnlag for grunnrenteskatt etter samordningen. Fordi selskapene da, etter 
departementets syn, fikk sikkerhet for full verdi av investeringsfradragene ble risikotillegget i friinntekten 
fjernet. Omleggingen har – etter Energi Norges syn ført til grunnrenteskatten også favner om deler av 
normal-avkastningen. 
 
 
Utvalget foreslår ingen endringer i renten for friinntekt, men skjerper i stedet grunnrenteskatten dels ved 
at det foreslås grunnrenteskatt også på småkraft (ved at terskelen senkes fra 10 000 kVA til 1 500 kVA) 
samtidig som grunnlaget utvides til også å omfatte opprinnelsesgarantier. I tillegg foreslås det en økning i 
grunnrenteskatten til 39 prosent.  
  

6.3 LVKs endringsforslag 

Utvalgets forslag har ført til at eierne både av stor vannkraft og av småkraft har varslet full stans i videre 
vannkraftutbygging.  
 
Det er viktig for det grønne skiftet at ekspertutvalgets forslag ikke blir fulgt opp. LVK vil derfor - som Energi 
Norge foreslå at det foretas endringer i innretningen på grunnrenteskatten.  

6.3.1 Omleggingen fra 2007 reverseres 
 
LVK foreslår at renten på friinntekten økes slik at den kun omfatter superprofitten som 
vannkraftproduksjonen gir opphav til. Dette kan gjøres ved at omleggingen fra 2007 reverseres. Det vil 
samtidig innebære at det ikke lenger gis anledning til samordning av grunnlaget for grunnrenteskatt i 
samme skattekonsern. 
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6.3.2 Ingen grunnrenteskatt på småkraft  
 
LVK foreslår videre at forslaget om å senke terskelen for grunnrenteskatt på småkraft fra 10 000 kVA til 
1 500 kVA droppes. Det er mer aktuelt at eiendomsskatteverdsettelsen av småkraftverk skjer etter 
markedsverdi, dvs etter reglene i skatteloven § 18-5 (1) - (4) – og ikke som i dag etter skattemessig verdi.   

7 VINDKRAFT  

Utvalget foreslår ingen endringer i rammebetingelsene for vindkraft, men tilrår at det gjøres en vurdering 
av om det bør innføres en grunnrenteskatt og naturressursskatt for vindkraftverk.  
 
LVK vil påpeke at det av hensyn til skattenøytralitet innføres skatteordninger for vindkraft som gjør at det 
ikke oppstår vridninger i investeringene fra vannkraft til vindkraft. Like viktig er det imidlertid at det 
etableres ordninger som sikrer de berørte lokalsamfunn inntekter fra vindkraft.   
 
Det er etter LVKs syn behov for en gjennomgang av reglene for verdsettelse av vindkraftanlegg for 
eiendomsskatt som sikrer kommunene inntekter gjennom hele levetiden. Når det gjelder innføring av 
naturressursskatt for vindkraft må man være oppmerksom på at dette er inntekter som ikke utelukkende 
kommer de berørte kommuner til gode.  

8 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING – FORHOLDET TIL NORGES KLIMAFORPLIKTELSER 

LVK mener utvalgets forslag om å avvikle de kommunale ordningene med konsesjonsavgifter og 
konsesjonskraft må forkastes. Det samme gjelder forslaget om endret verdsettelsesprinsipp for 
eiendomsskatt på vannkraft. Regjeringen må kunne ta stilling til dette uten nærmere utredninger fra 
Finansdepartementets side.  
 
Også når det gjelder grunnrenteskatten er det behov for en snarlig avklaring. Norge har i henhold til 
Parisavtalen forpliktet seg til minimum 40 % reduksjon i sine klimautslipp innen 2030. Videre satsing på 
utbygging av fornybare energikilder er en viktig del av de tiltak Norge må iverksette for å nå dette målet.  
 
Opprustning, utvidelse og vedlikehold av eksisterende vannkraftanlegg vil være et avgjørende element for 
å nå dette ambisiøse målet. Både konsesjonsprosesser, investeringsbeslutninger og anleggsvirksomhet er 
tidkrevende prosesser i vannkraftsektoren. Det er derfor ingen tid å miste før det rettslige rammeverket i 
vannkraftsektoren bedre enn i dag legger til rette for ønskede investeringer.  
 
Det haster derfor med å gjennomføre de nødvendige endringer i kraftskatteregimet, og det haster med å 
befeste de ordninger som historisk har bidratt til at vannkraft er bygget ut i et konstruktivt og positivt 
interessefellesskap mellom de som invester sin økonomiske kapital og de vertskommuner som investerer 
sin naturkapital. 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 102/19 06.12.2019 

   
 
 
 
 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2019 
 

Vedlegg 
1 Tilstandsrapport for grunnskolen skoleåret 2018- 2019 

 

Rådmannens innstilling 
Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2019 tas til etterretning. 

 

 

Saksopplysninger 
Kommunen som skoleeier har etter Opplæringsloven § 13-10, 1. ledd, ansvaret for at kravene i 
Opplæringsloven og forskrift til denne blir oppfylt.   

 

Videre heter det i samme paragraf, 2. ledd:  

«Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for 
vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Kommunen/fylkeskommunen 
og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultata frå desse 
vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som 
ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa 
og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten 
skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private 
grunnskolane.» 

 

Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 
grunnskole-opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten 
skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret.  
 

Innholdet i rapporten er hovedsakelig hentet fra Skoleporten, som er Utdanningsdirektoratets 
nettsted for publisering av Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og lærer-
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undersøkelsen. Rapporteringen dreier seg derfor mye om faglig kvalitet og faglige resultat i 
skolen, samt læringsmiljø. 

 

 

Kapitel 2. Elever og undervisningspersonale, viser hvor store grupper den enkelte lærer 
gjennomsnittlig har sammenlignet med kommunegruppe 2, Møre og Romsdal fylke og nasjonalt 
nivå.  Dette er data hentet fra GSI, der det er innhentet informasjon om skolenes ressursbruk og 
organisering. 

Fra tabellene som viser nøkkeltall ser vi at antall elever i Nesset skolene har gått ned fra 327 
elever til 299 elever på 5 år. I samme periode har antall lærerårsverk variert en del, men er i dette 
skoleåret omtrent på 2014-nivå. 

 

 
Kapittel 3. Læringsmiljø inneholder data fra Elevundersøkelsen.  

Antall elever som melder fra om mobbing er fortsatt lavt. Ingen elever på 10.trinn melder 
gjennom elevundersøkelsen om mobbing. Dette betyr ikke at mobbing ikke finnes. Vi må se 
resultatene over flere år før vi kan si noe om det generelle læringsmiljøet. Godt 
foreldresamarbeid, kompetanseheving fra PPT, gode rutiner og rask reaksjon har likevel gitt 
gode resultater.   

 
Kapittel 4. Faglige resultater viser resultater på gjennomførte nasjonale prøver for 5.- og 8.trinn i 
lesing, regning og engelsk og samla grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt grunnskole totalt 
sett).  

Nasjonale prøver viser gode resultater.  5. og 8.trinn har resultater omtrent på snitt for landet. 
Regning som grunnleggende ferdighet har hatt spesiell fokus de siste årene. Ressursgruppa 
prioriterer småskolen spesielt og regning har vært felles satsingsområde for skolene i Nesset.  

 

Kap. 5. Spesialundervisning.  Her er det tatt inn statistikk som viser omfanget av 
spesialundervisning i Nesset. Tallene viser at Nesset har et fornuftig nivå på andel 
spesialundervisning. Dette kan være en indikator på at skolene driver god tilpassa undervisning 
der de fleste av elevenes behov blir ivaretatt uten bruk av enkeltvedtak om spesialundervisning. 

Det har også stor betydning at spesialundervisningen i Nesset gis mest på lavere klassetrinn og 
avtar oppover i skoleårene. Det kan være indikator på at spesialundervisningen har virket. 

 

Kap. 6. Et utenfra-blikk på Nesset-skolen. PPT-leder Trond Hansen Riise har betrakninger om 
sammenhengen mellom godt læringsmiljø og gode læringsresultater. 

Kap. 7-9. av tilstandsrapporten sier noe om gjennomføring av videregående skole, skolebasert 
refleksjon og utviklingsarbeid.  

Elevene fra Nesset har hatt stor gjennomføringsevne i videregående skole. Ca 85% fullførte og 
besto sitt skoleår i fjor i uansett hvilket trinn de befant seg på i skoleløpet. Dette er over 
gjennomsnittet for fylket. 

  



Den viktigste bruken av resultatene fra Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen gjøres på 
skolene. På den måten kan resultatene komme til nytte i stadig utvikling og forbedring av praksis 
i klasserommet. Den skolebaserte refleksjonen er forsøkt satt inn i en sammenheng slik at 
skoleutvikling, satsingsområder og kompetanseheving trekker i samme retning.  

 

 

 

Vurdering 
Tilstandsrapportering for grunnskolen i Nesset oppfyller lovkravet for å etablere 
vurderingsrutiner som er tjenlig både for grunnskolen og for skoleeier. 

Tilstandsrapporteringen skal gjennomføres årlig, og så langt har det vært valgt å legge fram 
rapporten for politisk behandling på høsten. 

Ved å rapportere på forrige skoleår vil vi få med oss alle resultater for de samme elevene, både 
Nasjonale prøver, Elevundersøkelsen og eksamen. 

Tilstandsrapporten er sammen med budsjett et viktig grunnlag for prioriteringer i Plan for 
skoleutvikling og Plan for kompetanseheving. 

Tallene som er presentert i tilstandsrapporten skal gi de folkevalgte et godt innblikk i tilstanden i 
Nesset-skolen.  

Så langt det er mulig er de enkelte resultatene vurdert opp mot en lokal målsetting som er 
fastlagt i Plan for skoleutvikling. 

 

Fra og med høst -20 vil det bli lagt fram en tilstandsrapport for nye Molde kommune.  Dette er 
dermed den siste tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Rapporten har ingen økonomiske konsekvenser 

Betydning for folkehelse 
Det er av stor betydning for folkehelsa at kommunens barn og unge får gode lærings- og 
utviklingsmuligheter i skolen. Statistikk og forskning viser at stabile oppvekst-vilkår og god 
utdanning gir større fokus på egen og andres helse. 
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1.    INNLEDNING 

Skoleeier har et oppfølgingsansvar for at krava i Opplæringsloven blir oppfylt. Som en del av 
oppfølgingsansvaret skal det årlig utarbeides en rapport om tilstanden i grunnskolen. Denne 
rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs. kommunestyret. (Opplæringsloven §13.10) 
Tilstandsrapporten består av:  

- En innledning med generell informasjon om grunnskolen i Nesset 

- En resultatrapport som omhandler ressurser, faglige resultater, læringsmiljø, 

spesialundervisning og gjennomføring av videregående skole 

- En del med beskrivelse av bl.a. skolebasert vurdering, internkontroll og utviklingsområder.   

 

Sammendrag 

 

Bakgrunn 
Tilstandsrapporten er en del av skoleeiers innhenting av data som viser situasjonen for skoledriften 
på kommunalt nivå.  Resultatene i  rapporten er i hovedsak hentet fra Skoleporten som er 
Utdanningsdirektoratets nettsted for publisering av bl.a. Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen. 
 I tillegg har vi med statistikk for gjennomføring av videregående opplæring, og egne framstillinger 
(spesialundervisning) basert på tall fra GSI (Grunnskolens Informasjonssystem) 
I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og 
fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. 
Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.   

Rapporteringen dreier seg mye om læringsmiljø og faglig kvalitet i skolen. 
Kapitel 2 om elever og undervisningspersonale, viser gjennomsnittlig hvor store grupper den enkelte 
lærer har sammenlignet med kommunegruppe 2, Møre og Romsdal fylke og nasjonalt nivå.  Dette er 
data hentet fra GSI, der det er innhentet informasjon om skolenes ressursbruk og organisering. 
Kapittel 3 om læringsmiljø viser elevenes rapportering gjennom elevundersøkelser og handler mest 
om trivsel og mestring.  Dataene gjenspeiler hvordan elevene på 7. og 10. trinn har opplevd sitt 
læringsmiljø i forhold til et utvalg av stilte spørsmål.  
Kapittel 4 viser resultater på gjennomførte Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, og samla 
grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt grunnskole totalt sett).  
Kapittel 5 viser utvikling av spesialundervisning i Nesset. 
Kapittel 6 inneholder i denne rapporten et utenfrablikk på Nesset-skolen 
Kapittel 7 viser i hvor stor grad elever fra Nesset gjennomfører videregående opplæring. 
 
Rapporten inneholder også egne kapittel om skolebasert vurdering, system for oppfølging og en del 
fakta om skolene i kommunen og hvilke satsingsområder det arbeides med. 

Tilstandsrapport for 2018/19 viser at grunnskolen i Nesset fortsatt har høy 
kvalitet og kan vise til gode resultater på mange områder: 
 

• Læringsmiljøet er godt og få elever melder om mobbing. 

• Nasjonale prøver og karakterer viser at Nesset-elevene har et godt 

faglig nivå på nasjonalt nivå eller over. 

• Fleksibel bruk av ressurser og god tilpassa undervisning gir et fornuftig 

nivå på spesialundervisning. 

• Skolene i Nesset er god på systematisk og langsiktig utviklingsarbeid. 
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Målsetting 
I tillegg til å innfri kravet i Opplæringsloven må det være et mål å skape:  

- økt bevisstgjøring og refleksjon om virksomheten på den enkelte skole. Det må være en 

målsetting at både lærere, elever og foreldre deltar aktivt i arbeidet, såkalte skolebasert 

vurdering (forskrifta § 2-1). Den skolebaserte vurderinga er et viktig uttrykk for at skolen er 

en lærende organisasjon.  

- skoleutvikling som effekt av kontinuerlig vurdering av - og fokus på virksomheten.  

- økt kjennskap til, og innsikt i skolevirksomheten for skoleeier ved administrasjon og 

politikere. 

- økt innsikt i og interesse for skolen hos brukere og befolkning for øvrig.   

 
 

Skolene i Nesset 2018-19 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole  
Rektor: Monica Hånes 
Elevtall: 241 

 
Indre Nesset barne- og ungdomsskole 
Rektor: Hilde Toven 
Avdelinger: Eresfjord  1. – 10. trinn:   39 elever 
  Vistdal 1. – 7. trinn:   19 elever 
 
 

Organisering 2018-19 
Eidsvåg barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 2 
inspektører som også har undervisning.  Skolen består av 2 adskilte bygg; barnetrinnet med 178 
elever og ungdomstrinnet med 63 elever.  
Indre Nesset Barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 2 
inspektører som i hovedsak har undervisning.   
Enheten består av 2 avdelinger, der Eresfjord har både barne- og ungdomstrinn, mens Vistdal har 
bare barnetrinn.  Begge avdelingene har fådelt undervisning, det vil si at flere årstrinn er organisert i 
en klasse.   
 

Kartleggingssystem og rapportering 
Kommunen har et lokalt kartleggingssystem som så langt dekker fagene norsk og matematikk.  
Systemet består av en digital «perm» som inneholder oversikt over tester og tidspunkt, skåring av 
resultat for alle trinn og eventuelle diagnostiske prøver for elever med resultat som gir grunn til 
bekymring.  Kartleggingsresultater registreres og lagres i programmet «Conexus Engage». Når 
eleven går ut av 10.kl. arkiveres samtlige resultater i kommunes elektroniske arkiv. Ressursgruppa 
har arbeidet med å videreutvikle systemet i samarbeid med PPT. Det er bl.a. laget rutiner for tiltak 
for elever med svake resultater. 
 
 
 
 
 
 

Ressursgruppa 
Ressursgruppa er benevnelsen på ei gruppe bestående av 2-3 lærere med spesialpedagogisk 
kompetanse. Skolefaglig rådgiver deltar også i en del møter i gruppa og gir føringer for aktiviteten.   
Lærerne har hatt frikjøp på 12% hver for å arbeide med dette området. 
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Ressursgruppa har gjort et viktig arbeid med å videreutvikle kartleggingssystemet, ikke minst ved å 
legge inn” tiltakspakke” der kartleggingen avdekker behov for ekstra tilpasning/hjelp.   
Ressursgruppa har også utarbeidet mal for intensivkurs i lesing for forskjellige nivå.  
Ressursgruppa prioriterer elevene i småskolen. 
 

PPT 
Det er utarbeidet rutiner for samarbeid mellom skole og PPT,  ”Oppgaver og frister gjennom året”.   
Kommunens PP-tjeneste, PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset, yter god tjeneste med fortløpende 
saksbehandling og god oppfølging av skolene med faste kontaktpersoner gjennom året. De siste 
årene har PPT økt innsatsen på systemrettet arbeid, bl.a. gjennom «De utfordrende barna» og arbeid 
mot mobbing. Også i skoleåret 2018-19 har PPT bidratt mye i skolenes arbeid mot mobbing, 
foreldresamarbeid og kompetanseheving i personalet. 
PPT har, sammen med Læringsmiljøsenteret, vært faglig ansvarlig for de fylkesomfattende 
prosjektene «Beredskapsteam mot mobbing» og «Skolens innsatsteam mot mobbing». Nesset har vært 
sentral i arbeidet med prosjektene. 
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2.    ELEVER OG UNDERVISNINGSPERSONALE 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 
skoleåret. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonalet 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk 
til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

Lokale mål 
 
Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø. Godt 
samarbeid mellom skole/hjem og foreldre som støtter opp om skolen. Elever og foreldre som er 
fornøyd med - og stolte av skolen sin. 
 
(Plan for skoleutvikling 2018)  

 

Indikator og nøkkeltall  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Talet på elevar 327 316 309 289 299 

Årsverk for undervisningspersonale 34,0 36,5 33,4 32,1 34,4 

 

 

Vurdering 
Antall elever i Nesset skolen er redusert med ca 30 elever de siste 5 åra. Antall lærerårsverk har 
variert men ligger på samme nivå som i 2014-15. Nesset har god lærerdekning i grunnskolen. 
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Lærertetthet 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn og 8.-10.trinn.  Lærertetthet beregnes 
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om 
gjennomsnittlig størrelse på undervisningsgruppene. (antall elever pr. lærer) 

 

Lokale mål 
 
Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø.  
Personalet i skolene har relevant kompetanse, gode muligheter til oppdatering, gode 

arbeidsforhold med spennende utfordringer, et støttende arbeidsmiljø, og lavt sykefravær 
(Plan for skoleutvikling 2018) 

  

 

 

 

Vurdering 
Skolene i Nesset har i snitt få elever pr. lærer.  Antall elever pr. lærer er redusert fra ca. 14 til over 12  
i snitt de siste 5 årene på ungdomstrinnet. På barnetrinnet har det ligget stabilt på i underkant 
11.  Det er betydelig færre elever pr. lærer på de små skolene.  
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3.    LÆRINGSMILJØ 

 

Lokale mål 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er tolerante, 
ser egne evner og tar dem i bruk.  
Eleven opplever et trygt læringsmiljø uten mobbing. 
Elevene oppnår over tid stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
                             
(Plan for skoleutvikling 2018) 

 

Støtte fra lærer 
Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. 

Vurdering for læring 
Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. 

Læringskultur 
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å 

gjøre feil i læringsarbeidet. 

Mestring 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen. 

Elevdemokrati og medvirkning 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får 

bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid. 

7.trinn 



 
 

 9 

 

 
 
 
 

Vurdering 
Elevundersøkelsen viser gjennomgående gode resultater, spesielt for 10.trinn og det er svært positivt 
at elevene nå melder om stor grad av elevdemokrati og medvirkning på dette trinnet.. På 7.trinn er 
reultatene jevnt gode. Samla sett ligger årets resultat på nasjonalt nivå eller  over. Lokalt mål er  
oppnådd. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

10.trinn 
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Andel elever som har opplevd mobbing (prosent) 

Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i 
måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever 
som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og 
«Flere ganger i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte 
elevene opplever å bli mobbet.  

 

 

Vurdering 
Andelen elever som melder fra om mobbing er kraftig redusert de siste tre årene. Ingen elever på 
10.trinn har meldt fra om mobbing i Elevundersøkelsen. Samla resultat for 5.-10.trinn er svært 
positivt. 
En overordnet målsetting vil til enhver tid være å ha 0% mobbing. 
Skolene i Nesset har gode rutiner for håndtering av mobbesaker. I de siste 4-5 skoleårene har det 
vært jobbet systematisk sammen med foreldre, PPT og personalet for å redusere mobbing og bedre 
læringsmiljøet. Dette har gitt resultater.  
Lokalt mål er oppnådd. 
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4.    FAGLIGE RESULTATER 

Lokale mål 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i grunnskolepoeng og Nasjonale 

prøver.   
 
(Plan for skoleutvikling 2018) 

 

Nasjonale prøver 5.trinn 
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Nasjonale prøver 8.trinn 

 

 

 

Vurdering 
5.trinn hadde svært gode resultater på nasjonale prøver høst.-17. Høst -18 er resultatene fortsatt gode 
og ligger omtrent på nasjonalt nivå. For 8.trinn er resultatene også jevnt gode og på høyde med 
nasjonalt snitt. (ca. 50p) 
Usikkerheten er imidlertid stor (se forklaring s.13) og først ved store avvik eller utvikling over år kan 
en vurdere sikkert om resultatene som gode eller dårlige 
Lokalt mål oppnådd 
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Skala-forklaring Nasjonale prøver 
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Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med 
karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng 
er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget 
med 10. 

Lokale mål 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i grunnskolepoeng og Nasjonale 

prøver.   
 
(Plan for skoleutvikling 2018) 
   

 

 

 
 
 
 

Vurdering 
Avgangselevene har de siste årene oppnådd  gjennomsnitlig grunnskolepoeng  på eller over snitt-tall 
for landet. Grunnskolepoeng er en oppsummert målestokk for faglige resultater ved 
sluttvurderingen i 10.klasse. Slik sett er dette det endelige faglige resultatet etter 10 års skolegang og 
kan si noe om kvaliteten på tilbudet elevene i kommunen får.  
Resultatet for avgangselevene i 2019 ligger dette året høyt over nasjonalt snitt.  
Lokalt mål er nådd.  

Nesset 
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5.    SPESIALUNDERVISNING 

Statistikken nedenfor angir hvordan spesialundervisning fordeler seg på skoleårene.  
 
 
 

 

 
 
 

Andel elever som fikk spesialundervisning i skoleåret 2018/19:  
 

• Nesset:      5,0% 

• Norge:       7,8% 
 
 
 

Vurdering 
Nesset har over mange år hatt en lav andel spesialundervisning, både målt i antall elever og 
ressursbruk (timer). Dette er et resultat av en bevisst holdning hos personalet i skolen til hva som er 
det beste tilbudet til elever med spesielle behov. Veldig ofte vil et tilpassa opplegg i klassen og 
innenfor den ordinære undervisninga gi best resultat.  
Statistikken over kan være en illustrasjon på at skolene i Nesset er god på tilpassa undervisning og at 
ressurser brukes fleksibelt istedenfor å knyttes til den enkelte elev. Det er også viktig å merke seg at 
spesialundervisning settes inn tidlig («tidlig innsats») og avtar oppover i årene. Det kan være en 
indikasjon på at spesialundervisningen har hatt effekt.   
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6.    ET UTENFRA-BLIKK PÅ NESSETSKOLEN  

 
Vi har bedt PPT-leder Trond Hansen Riise om å gi et eksternt blikk på 
grunnskolen i Nesset og sammenhengen mellom læringsmiljø og 
læringsresultater: 
 
 

Er det en sammenheng mellom elevenes læringsmiljø og resultater i 
skolefagene? 
 
Grunnskolen i Nesset kommune har siden 2006 arbeidet systematisk med å bedre elevenes 
læringsmiljø. Bakgrunnen var at læringsmiljøet ved Eidsvåg skole ble opplevd som utrygt og det var 
uro og negativ oppmerksomhet rundt skolen både blant ansatte, elever, foreldre og hos skoleeier. 
Det langsiktige arbeidet med å bedre læringsmiljø har ført til at elevenes faglige skoleprestasjoner er 
forbedret. Både nasjonale prøver og eksamensresultatene viser det. Er dette tilfeldig eller kan det 
være en sammenheng? 
 
Bakgrunnen for den sterke vektleggingen av et godt læringsmiljø finner vi i internasjonal forskning 
som viser at skole- og læringsmiljø har sammenheng med elevenes læring og trivsel, så vel som 
omfanget av problematferd og frafall (Thapa et al 2016). Tilsvarende resultater er også rapportert for 
norske elever og at kvaliteten på skolemiljøet har relativt sterk sammenheng med norske elevers 
prestasjoner i matematikk og naturfag på 5. og 9. trinn. (TIMMS) 
 
I Nesset har skolen særlig arbeidet systematisk med gode relasjoner mellom elevene og mellom lærer 
og elev, samarbeid skole-hjem og elevenes opplevelse av tilhørighet til klassen som sosialt fellesskap. 
Det er etablert et klima for læring og lærerne har positive forventninger til elevene. Forskning viser 
at disse faktorene synes å være enda viktigere enn klassestørrelsen. (PIRLS). Foreldrene er også 
gjennomgående mer fornøyd med skolen. 
 
Erfaringene tilsier at et langsiktig og systematisk arbeid for et trygt og godt læringsmiljø har mange 
positive effekter i forhold til læring og gjennomføring av videregående opplæring. 
  
Trekantsamarbeidet mellom skoleeier, skolen og PPT synes å være en suksessfaktor. Dette samsvarer 
med resultatene fra nyere forskning 
. 
Ansatte i skolen i Nesset har den nødvendige kunnskapen og har maktet å omsette det til god 
praksis i møtet med elevene i skolehverdagen. En forutsetning er at klassen fungerer som sosialt 
fellesskap der hele mangfoldet i elevgruppa har verdsatte roller. God læringsstøtte handler om 
læreres evne til å variere undervisningen for å hjelpe elevene til god forståelse av fagstoffet. Lærere 
som opplever at elevene trives og har faglig framgang, er mer fornøyd med jobben og opplever 
mindre stress og problematferd. God ledelse og orden er avgjørende for å holde trykket oppe og 
skape varig praksisendring i klasserommet. 
 

Konklusjon: 
Betydningen av ulike sider ved læringsmiljøet varierer. I likhet med resultater fra TIMSS 2015 finner 
en at aspekter knyttet til fellesskap og trygghet, er av spesielt stor betydning for elevenes faglige og 
sosiale læring.  Resultatene understreker nødvendigheten av at skolene viderefører igangsatte tiltak 
og at skoleeier sørger for å videreføre gode rammefaktorer som voksentetthet og fysiske forhold. 
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7.    GJENNOMFØRING AV VIDEREGÅENDE 

OPPLÆRING 

Tilnærmet alle elever fra Nesset begynner i videregående opplæring etter grunnskolen. Faglig nivå, 
trivsel med skolearbeid og god rådgiving for å velge rett studieprogram er viktige faktorer for å 
fullføre videregående opplæring. I tillegg vil det også være mange andre faktorer som avgjør om 
videregående opplæring gjennomføres. Videregående opplæring er frivillig, men god kvalitet i 
grunnskolen gir et godt utgangspunkt for å gjennomføre. 
 

Gjennomføring etter 5 år 

Diagrammene viser fullført eller sluttet i % etter 5 år. Årstallet angir startåret i videregående 
opplæring. 
Kilde: SSB 
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Fullført og bestått skoleåret 2018/19 

Tabellen viser i hvor stor grad elevene har fullført og bestått det trinnet de var på i skoleåret 
2018/19. 
Kilde: Møre og Romsdal Fylkeskommune 
 

 
 
 

Vurdering 
Elevene fra Nesset har hatt stor «gjennomføringsevne» i videregående opplæring.  For kullene som 
begynte i 2012 og 2013 har gjennomføringstallene vært lavere. Det er stilt spørsmål om det er en 
rapporteringsfeil for 2013-tallene. Vi må avvente flere resultater for å se om dette er en ny trend.   
Gjennomføring forrige skoleår ligger godt på gj.snitt for fylket. Best gjennomføring forrige skoleår er 
på påbygging og yrkesfag. 
 
Grunnskolen i Nesset bidrar i stor grad til at elevene er godt forberedt til videregående opplæring. 
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8.    SKOLEBASERT VURDERING 

Skolebasert refleksjon 2018-19 

Forskrift til Opplæringslova: 

§ 2-1. Skolebasert vurdering  

       Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa 
medverkar til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å 
sjå til at vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.  

Kjennetegnet på en lærende organisasjon er en kontinuerlig refleksjon over egen praksis. Dette 
forutsetter at skoleledelsen legger dette inn som regelmessige drøftinger i personalet, der formålet er 
skoleutvikling og forbedring av felles praksis. Skoleeier skal se til at dette skjer 

Skolebasert refleksjon er nå lagt inn som et ledd i og i sammenheng med planer og rapporter.  Den 
kontinuerlige refleksjonen og drøftingene på skolene er i første rekke nyttig for skolen selv og skal 
bidra til kvalitetsforbedring der. I tilstandsrapporten vise derfor bare en oversikt noen av emnene 
som har vært tatt opp til slik drøfting. 

Tema EIBUS INBUS 

Oppfølging av elevundersøkelsen X X 

Oppfølging nasj.prøver X X 

Refleksjon over praksis når det gjelder 
regning i alle fag 

X X 

Drøfting av ny overordnet del av læreplan X X 

Refleksjon over praksis når det gjelder lekser X X 

Refleksjon over vurderingspraksis ved 
halvårsvurdering 

X X 

Drøfting og revidering av Handlingsplan 
mot mobbing 

X X 

 

(Forskrift til Opplæringslova bruker begrepet ”skolebasert vurdering. I Nesset har vi brukt begrepet 
”skolebasert refleksjon” for å skille det fra elevvurderingsfeltet) 
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9.    UTVIKLINGSARBEID OG SATSINGSOMRÅDER 

Utviklingsarbeid i skolen er et langsiktig arbeid. De siste årene har skolene i Nesset vært sammen 
om utviklingsarbeidet. Det har vært en bevisst holdning å gjøre dette sammen fordi: 

• det binder skoler og kolleger sammen 

• vi utnytter den kompetansen som finnes i kommunen til beste for alle 

• det er en rasjonell og økonomisk måte å arbeide på 

• det sikrer lik kvalitetsheving for alle elever 

• det bidrar til felles praksis mellom skolene 
 
I skoleåret 2018 -19 har skolene i Nesset hatt 2 hovedområder: 

o Språkkommune 

▪ Sammen med Molde er Nesset med i et nasjonalt prosjekt; «Språkkommuner». 
▪ Dette er et prosjekt som omfatter både skole og barnehage 
▪ Prosjektet videreføres i skoleåret 2019-20 og inn i nye Molde kommune. 
▪ Målet er å styrke barns og elevers språkferdigher og kvalitetssikre arbeide med 

dette i barnehage og skole. 
o Bedre læringsmiljø 

▪ I samarbeid med PPT har skolene arbeidet med å skape et godt læringsmiljø, 
redusere mobbing og god klasseledelse. PPT har bidratt på kursdager og 
personalmøter, skolene har systematisk samarbeidet med foreldre og det har 
vært fokus på læringsmiljø i skolehverdagen 

▪ Dette arbeidet kan vi allerede se resultater av i Elevundersøkelsen med bl.a. 
reduserte tall for mobbing. 

▪ Skoleåret 2018-19 deltok skolene i Nesset i et kompetansetiltak fra 
Læringsmiljøsenteret: «Innsatsteam mot mobbing». 

 
 
 
 
 
 

10.    SYSTEM FOR OPPFØLGING 

Skoleeier er etter Opplæringsloven §13-10 pålagt å ha et forsvarlig system for vurdering av om krava 
i opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt. Kommunen bruker et digitalt system kalt "1310.no". I 
dette systemet tildeles skolene v/rektor gjøremål ihht opplæringsloven som må kvitteres ut. 
Skoleeier kan til enhver tid ta ut rapporter om disse gjøremålene er utført eller ikke. Systemet 
fungerer også som et årshjul både for skolenivå og for skoleeier.   
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11.    KONKLUSJON 

Tilstandsrapporten viser jevnt over gode faglige resultater i Nesset-skolen.  Resultatet for 
avgangselevene (grunnskolepoeng) har de siste årene ligget over landsgjennomsnitt, kullet som gikk 
ut av ungdomsskolen våren 2019 hadde et resultat godt over nasjonalt nivå. Resultatene for 
Nasjonale prøver på barneskolen viser god utvikling. 
 
I arbeidet for et godt læringsmiljø blir det både arbeidet systematisk forebyggende og reagert hurtig 
når uønska atferd oppstår. Forrige skoleår var det få elever som meldte fra om mobbing. Skolene 
arbeider kontinuerlig og godt med å skape et godt læringsmiljø. 
 
Utviklingsarbeidet, som handler om til enhver tid å gi elevene et bedre tilbud i klasserommet, preges 
i Nesset av samarbeid, systematikk og langsiktighet. Samarbeidet mellom skolene og 
kommunenivået er godt og det arbeides for at elevene i kommunen skal få et godt og likeverdig 
tilbud uavhengig av skole. 
 
Elevene i Nesset har et godt tilbud. Mesteparten av bygninger og inventar er fornyet, det er god 
kompetanse og motivasjon i personalet, og elevene har godt med lærebøker og utstyr. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 103/19 06.12.2019 

 
 
 
 

Salg av kommunale boliger; Kråkholmvegen 38 og Hammervollhagen 
10B 
 

Vedlegg 
1 Meglertakst Kråkholmvegen 38 
2 Meglertakst Hammervollhagen 10B 

 

Rådmannens innstilling 
Kråkholmvegen 38 selges til nåværende leietaker til antatt markedsverdi kr 500 000. 
Hammervollhagen 10B selges til nåværende leietaker til antatt markedsverdi kr 275 000. Salget 
reguleres av Borettslagslova og forbeholdes derfor av forkjøpsrett og godkjenning i 
borettslagsstyrene. 

 

 

Saksopplysninger 
Nesset kommune eier flere boliger som leies ut til vanskeligstilte, såkalt gjennomgangsboliger. To 
av disse boligene er nå etterspurt av leietakerne til egen ervervelse. Boligene er Kråkholmvegen 
38 og Hammervollhagen 10B. Leiekontraktene tilhørende disse boligene ble inngått tilbake i tid 
og har ikke tidsbegrensning. Leietakerne har bodd her i omlag 15år og betrakter boligene som 
sine hjem. Begge leietakerne ble tilbudt leie av disse boligene grunnet sine individuelle behov og 
situasjon tilbake i tid og har klart å strukturer sine liv slik at de i dag av eget ønske søker 
kommunen om å kjøpe boligen og dermed innta en mer selvstendig innbyggerrolle. 

Kråkholmvegen 38 

Borettslagsleilighet i Smedflata borettslag som er vurdert av eiendomsmegler til å ha en antatt 
markedsverdi kr 500 000 pr 28.08.2019. Moderat oppgraderingsbehov iht dagens standard. 

Hammervollhagen 10B 

Borettslagsleilighet i Eidsvåg borettslag som er vurdert av eiendomsmegler til å ha en antatt 
markedsverdi kr 275 000 pr 28.08.2019. Høyt oppussingsbehov iht dagens standard, men 
leietaker er i stand til å organisere og delvis gjennomføre dette arbeidet selv.  

 

Arkiv: :025/025 

Arkivsaksnr: 2019/1000-4 

Saksbehandler: Malin Bruseth  



Leietakerne vil bli tilbudt å kjøpe boligene til prisen av antatt markedsverdi. Deres finansiering 
består av banklån og startlån. Startlånene ble innvilget 18.november 2019. 

Siden leilighetene er type borettslagsleiligheter foreligger det to forbehold om salg, jf. 
Borettslagslova. Sunnbo som administrer borettslagene her må utlyse forkjøpsrett og i tillegg må 
ny andelseier godkjennes av styrene i hvert enkelt borettslag. Om noen krever forkjøpsrett vil 
dagens leietakere dessverre måtte flytte ut av disse boligene. Dette er dramatisk, men sjansen for 
at det skal inntreffe anslås til å være liten. 

 

Vurdering 
Det er et boligpolitisk mål at flest mulig skal eie sin egen bolig, også vanskeligstilte. Bosituasjon 
er en grunnleggende faktor for stabilitet i hverdagen over tid.  Veiviseren «Leie til eie» fra 
Husbanken gir kommunene veiledning til virkemidlene for at flere skal kunne få en stabil bolig 
og ikke være avhengig av et ofte presset utleiemarked. Nesset kommune har ikke «Leie til eie» 
som helhetlig arbeidsprosess, men flere av virkemidlene er tatt i bruk og veiviseren underbygger 
at kommunen med riktighet kan selge disse boligene direkte til leietakerne. Dette gir en gevinst 
for både leietakerne og samfunnet. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Kommunens potensielle vedlikeholdsutgifter reduseres. Inntekten ved salget kan redusere bruk 
av lån eller avsettes på fond.  

 

Betydning for folkehelse 
Meget positiv virkning for leietakerne og kan på sikt gi økt selvstendighet for vanskeligstilte i 
Nesset kommune/Nesset distrikt. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 104/19 06.12.2019 

 
 
 
 

Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget i Nesset 2019-2023 
 

Vedlegg 
1 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget fra Bodil Myrvang Andersen 
2 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget fra Else Karin Jacobsen, KRF 
3 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget fra Odd Arne Langset 
4 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget fra Karoline Øverås, SP 
5 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget fra Styret i Eidsvåg idrettslag 
6 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget fra Jan Ståle Alme og Arild Svensli 
7 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget fra Bodil Svensli 
8 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget fra Eikesdal bygdalag 
9 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget fra Erlend Stubø 
10 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget fra Vistdal idrettslag 
11 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget fra Vistdal bygdalag 
12 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget fra Eresfjord bydelag 
13 Forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget fra Nesset vekst 

 

Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling. 

 

Saksopplysninger 
Molde kommunestyre skal for perioden 2019-2023 velge medlemmer til et kommunedelsutvalg i 
Nesset.  

 

I forbindelse med etablering av den nye kommunen skal det prøves ut en ordning med 
kommunedelsutvalg i Nesset. Ordningen skal evalueres etter første kommunestyreperiode. 

Kommunedelsutvalgene er hjemlet i kommuneloven, og aktuelle ansvarsområder er: 

 lokal stedsutvikling 
 styre for bruken av Kraftfondet i Nesset 
 styre for ulike bygdemobiliseringsprosjekt 
 lokale kultur- og idrettstilbud 

 

Arkiv: :002 

Arkivsaksnr: 2014/579-117 

Saksbehandler: Lill Kristin Stavik  



Valg og sammensetning: 

Kommunedelsutvalget skal velges av Molde kommunestyre og skal bestå av syv medlemmer 
med like mange varamedlemmer i rekkefølge. Inntil tre representanter kan være fra 
frivilligheten. Valgbar er alle som fyller 18 år i valgåret med bostedsadresse innenfor gjeldende 
kommunedel.  

 

Politiske parti, lag/organisasjoner, bygdelag samt enkeltpersoner har hatt mulighet til å fremme 
forslag til kandidater. Dette ble formidlet på mail til lag, organisasjoner, bygdelag m.m. 
15.11.2019 og annonsert i Driva 25.11.2019, samt publisert på nettsidene til Molde og Nesset 
kommuner.  

 

Etter fristens utløp 28.11.2019 var det kommet inn følgende forslag: 

Forslag fra Bodil Myrvang Andersen 

- Tormod Aspås 
- Tone Elin Berg 

 

Forslag fra Else Karin Jacobsen, Molde KRF 

- Svein Atle Roset som leder 

 

Forslag fra Odd Arne Langset 

- Anne Karin Sjøli 
- Per Olav Eidsæter 

 

Forslag fra Karoline Øverås, SP 

- Kristin Reitan som leder 
- Joakim Lange 
- Karoline Øverås 
- Monica Haugen Kalset 

 

Forslag fra Styret i Eidsvåg idrettslag 

- Ivar Øyen 

 

Forslag fra Jan Ståle Alme og Arild Svensli 

- Rolf Jonas Hurlen som leder 
 

Forslag fra Bodil Svensli 

- Anne Marie Smistad Kalseth 

 

Forslag fra Eikesdal bygdalag 



- Medlem: Siw Maridal Bugge 
- 1. vara: Bård Eilif Oppigard 
- 2. vara: Inga Berit Utigard 

 

Forslag fra Erlend Stubø 

- Arild Høsteng 

 

Forslag fra Vistdal idrettslag 

- Joakim Lange 
- Ole Henrik Rindli 

 

Forslag fra Vistdal bygdalag 

- Ole Henrik Rindli 
- Stein Ivar Bjerkeli 
- Jan Erik Nerland  

 

Forslag fra Eresfjord bygdelag 

- Bjørn Magne Øverås 
- Bjørn Cameron Alexander 

 

Forslag fra Nesset Vekst 

- Knut Erik Alme 
- Per Olav Eidsæter 
- Rune Hallgeir Finnset 
- André Gussiås 
- Rolf Jonas Hurlen 
- Vivian Høsteng 
- Ulrik Sverdrup Molton 
- Dag Myklebostad 
- Jan Erik Nerland 
- Bård Eilif Oppigard 
- Karoline Ringstad 
- Stig Bjarne Silseth 
- Anne-Karin Sjøli 
- Ola Tjelle 
- Bjørg Anne Vike 
- Bjørn Ølander 

 

Vurdering 
Nesset kommunestyre kan komme med forslag til medlemmer til kommunedelsutvalget i Nesset. 
Forslagene oversendes til Molde kommune. 

 





























 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 116/19 21.11.2019 

Nesset kommunestyre 105/19 06.12.2019 
 
 
 
 

Budsjettkorrigering - desember 2019 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift Krafthistorie for Nesset - redaksjonskomite og bevilgning til prosjekt 
2 Særutskrift Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 
3 Særutskrift Retting av vedtak i K-sak 20/19 - Sammenslåing av Møre og Romsdal Revisjon 

IKS og Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal 
 

Rådmannens innstilling 
 

Driftsbudsjettet korrigeres ved at bevilgning til krafthistorie reduseres med kr 400 000 til  
kr 200 000. Bruk av disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. 

 

Investeringsbudsjettet økes med kr 10 000, til kr 1 080 000 til kjøp av aksjer og andeler, for å 
dekke innskudd i Møre og Romsdal revisjon SA og Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.  

 

Pkt. 7 i kommunestyrets vedtak i møte 19.9.2019, sak 75/19, utgår. 

 

Investeringsbudsjettet finansieres med bruk av lånemidler på kr 10 000. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2019  

Driftsbudsjettet korrigeres ved at bevilgning til krafthistorie reduseres med kr 400 000 til  
kr 200 000. Bruk av disposisjonsfondet reduseres tilsvarende. 

Arkiv: :151 

Arkivsaksnr: 2018/668-157 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



 

Investeringsbudsjettet økes med kr 10 000, til kr 1 080 000 til kjøp av aksjer og andeler, for å 
dekke innskudd i Møre og Romsdal revisjon SA og Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS.  

 

Pkt. 7 i kommunestyrets vedtak i møte 19.9.2019, sak 75/19, utgår. 

 

Investeringsbudsjettet finansieres med bruk av lånemidler på kr 10 000. 

 
 

 

Saksopplysninger 
 

Drift 

 

Det vises til kommunestyrets møte 20.6.2019, sak 58/19, hvor det ble bevilget kr 600 000 for å 
fullføre Nesset kommune si krafthistorie. Det er skrevet kontrakt med forfatter i oktober d.å. 
Prosjektet skal være ferdig i oktober 2020. Forventet bruk av midler i 2019 er på kr 200 000. 

Det er viktig at det gis ny bevilgning i 2020 i nye Molde kommune slik at bokprosjektet har 
midler til ferdigstillelse. 

 

Investering 

 

Det vises til kommunestyret møte 19.9.2019, sak 75/19, hvor det ble gjort vedtak om at Nesset 
kommunes andel av selskapskapital i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS, kr 118 240, 
skal finansieres med overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Det er ikke nevnt 
hvordan driftsbudsjettet skal finansieres. Hvis rådmannen skal effektuere denne 
budsjettkorrigeringen blir budsjettet i ubalanse. Pkt. 7 i vedtaket lyder slik: 

Nesset kommune finansierer sin selskapskapital med at kr 118 240 overføres fra driftsregnskapet til 
investeringsregnskapet. 

 

Det vises til kommunestyrets møte 11.4.2019, sak 36/19, hvor det ble gjort vedtak om at Nesset 
kommune slutter seg til samvirkeforetaket med navn Møre og Romsdal revisjon SA. I vedtaket 
ble det ikke bevilga midler til Nesset kommunes andel av innskuddet på kr 63 000.  

 

I investeringsbudsjettet er det budsjettert kr 1 070 000 til kjøp av aksjer og andeler. Budsjettert 
beløp var tiltenkt egenkapitalinnskuddet i KLP som ble kr 171 000 lavere enn forutsatt. Det betyr 
at det mangler kr 10 000 for å dekke innskuddene i revisjon og brann og redning. 

 

Aksjer og andeler kan ikke finansieres med lån, men det er allerede budsjettert kr 2,1 mill. av 
ubundet investeringsfond som kan finansiere kjøp av aksjer og andeler. Dette er nok til å 
finansiere bevilgning til kjøp av aksjer og andeler i 2019 på til sammen kr 1 080 000 i tillegg til 



manglende finansiering i 2018 på ca. kr 670 000 (tatt med i budsjettkorrigering i juni). Derfor kan 
investeringsbudsjettet finansieres med kr 10 000 i mer bruk av lånemidler. 

 

Vurdering 
 

Rådmannen skal legge fram sak om budsjettkorrigering ved vesentlig endring i utgifter og 
inntekter. Denne saken legges fram først og fremst fordi vi ikke skal sitte igjen med et vedtak som 
gir ubalanse i budsjettet. Da var det også naturlig å ta med andre endringer som er kjent. 

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utval Utvalssak Møtedato 
Nesset formannskap 58/19 06.06.2019 

Nesset kommunestyre 58/19 20.06.2019 
 
 
 
 
Krafthistorie for Nesset - redaksjonskomité og bevilling til prosjekt 
Vedlegg 
1 Oversikt over kostnader Krafthistorie for Nesset (2019) 

 
 
Rådmannens innstilling 
Rådmannen får fullmakt til å nedsette redaksjonskomité på minst 3 personar og engasjere 
redaktør/forfattar for å fullføre Nesset si krafthistorie.  

Det skal settast av inntil kr. 400 000,- av disposisjonsfondet til arbeidet. Medlemmene i 
redaksjonskomiteen skal ha godtgjering etter lav sats. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 
 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 06.06.2019 
Rådmannen får fullmakt til å nedsette redaksjonskomité på minst 3 personar og engasjere 
redaktør/forfattar for å fullføre Nesset si krafthistorie.  
Det skal settast av inntil kr. 400 000,- av disposisjonsfondet til arbeidet. Medlemmene i 
redaksjonskomiteen skal ha godtgjering etter lav sats. 
 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  
Kari Petrine Fitje Øverås fremmet følgende forslag: 

Rådmannen får fullmakt til å nedsette redaksjonskomité på minst 3 personar og 
engasjere redaktør/forfattar for å fullføre Nesset si krafthistorie.  
Det skal settast av inntil kr. 600 000,- av disposisjonsfondet til arbeidet, dette skal 
inkludere skriving og trykking av boka. Medlemmene i redaksjonskomiteen skal ha 
godtgjering etter lav sats. 

Arkiv: :223 

Arkivsaksnr: 2010/1336-30 

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås  



 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 
Rådmannen får fullmakt til å nedsette redaksjonskomité på minst 3 personar og engasjere 
redaktør/forfattar for å fullføre Nesset si krafthistorie.  
Det skal settast av inntil kr. 600 000,- av disposisjonsfondet til arbeidet, dette skal inkludere 
skriving og trykking av boka. Medlemmene i redaksjonskomiteen skal ha godtgjering etter lav 
sats. 
 

Saksopplysningar 
I vedtatt Kulturminneplan for Nesset 2019-2022, - KS 45/19 den 23. mai 2019, er det i 
handlingsplan  prioritert eit tiltak for å fullføre arbeidet med å skrive krafthistoria for Nesset. 

Det skal vere særleg fokus på Aura-, Takrenna- og Mardølautbygginga og det er samla mykje 
kjeldemateriell som det står att å bearbeide for presentasjon i bokform.  

 

Vurdering 
Det vil vere av stor verdi for kommunen og regionen å få samla og presentert Nesset si krafthistorie 
slik at den blir tilgjengeleg for alle. Dette har vore eit etterlengta prosjekt som diverre stoppa opp av 
ulike grunnar for ei tid tilbake. Rådmannen rår derfor til at det blir nedsett ein redaksjonskomité 
og blir engasjert redaktør/forfattar slik at arbeidet kan bli sett system og gjort ferdig innan 
rimeleg tid. Eit mål er at dette skal vere ferdig til jul 2020. 
Rådmannen vil også tilrå at det blir sett av inntil kr 400 000,- frå disposisjonsfondet til prosjektet. 
Kostnader til trykking er ikkje utrekna og kan komme i tillegg.  
 
Økonomiske konsekvensar 
Rådmannen vil også tilrå at det blir sett av inntil kr 400 000,- frå disposisjonsfondet til prosjektet med 
å skrive krafthistoria for Nesset.  
 

Betydning for folkehelse 
Kraftutbygging har vore ein stor del av Nesset sin identitet og nyare historie. Det er viktig å 
dokumentere, synleggjere og bringe denne historia vidare for framtida. Dette er ein verdi som er 
med på å gje befolkninga kjennskap og kunnskap som igjen er eit bra folkehelsetiltak. 

 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 60/19 06.06.2019 

Nesset kommunestyre 61/19 20.06.2019 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 24/19 12.09.2019 

Nesset kommunestyre 75/19 19.09.2019 
 
 
 
 

Etablering av Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 
 

Vedlegg 
1 Prosjektrapport 150519 (1) 
2 Selskapsavtale 150519 IKS 
3 Kommunens eierstrategi Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS 
4 Dokumentasjon av Nordmøre og Romsdal brann og redning 09.04 (1) 
5 NRIKS ROS-analyse (1) 

 

Rådmannens innstilling 
 
1.  Nesset kommune går inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. 

Det interkommunale selskapet skal være operativt fra 01.01.2020.  

2.  Etableringen av selskapet forberedes og gjennomføres i løpet av 2019.  

3.  Budsjett for første driftsår behandles gjennom kommunenes ordinære budsjettprosess 
høsten 2019.  

4.  Selskapsavtale datert 24.05.2019 godkjennes.  

5.  Eierstrategi datert 15.05.2019 godkjennes og legges til grunn for drift og utvikling av 
brann- og redningstjenesten.  

6.  Nesset kommune velger følgende fast representant og vararepresentant til 
representantskapet: …………………  

Representantskapet konstitueres så snart det er praktisk mulig, og styret for selskapet 
velges i tråd med instruks for valgkomiteen.  

7.  Nesset kommune finansierer sin selskapskapital med at kr 118 240 overføres fra 
driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt tilrådd. 

Arkiv: :M74 

Arkivsaksnr: 2019/681-2 

Saksbehandler: Bernt Angvik  



 
Det ble enighet om følgende:  

Ordfører og varaordfører velges som fast representant og vararepresentant til 
representantskapet. 

 

Forslag til vedtak 

1.  Nesset kommune går inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. 
Det interkommunale selskapet skal være operativt fra 01.01.2020.  

2.  Etableringen av selskapet forberedes og gjennomføres i løpet av 2019.  

3.  Budsjett for første driftsår behandles gjennom kommunenes ordinære budsjettprosess 
høsten 2019.  

4.  Selskapsavtale datert 24.05.2019 godkjennes.  

5.  Eierstrategi datert 15.05.2019 godkjennes og legges til grunn for drift og utvikling av 
brann- og redningstjenesten.  

6.  Nesset kommune velger følgende fast representant og vararepresentant til 
representantskapet: Ordfører og varaordfører. 

Representantskapet konstitueres så snart det er praktisk mulig, og styret for selskapet 
velges i tråd med instruks for valgkomiteen.  

7.  Nesset kommune finansierer sin selskapskapital med at kr 118 240 overføres fra 
driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2019  

Arild Svensli fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes og sendes til Utvalg for teknisk, næring og miljø. 
 

Formannskapets forslag til vedtak fikk 5 stemmer og falt.  
Arild Svensli sitt forslag ble vedtatt med 16 stemmer. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 20.06.2019 

Saken utsettes og sendes til Utvalg for teknisk, næring og miljø. 
 
 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019  

Arild Svensli fremmet følgende forslag: 
Ett av flere argument for å danne en ny og større kommune var å kunne legge ned de 
fleste interkommunale samarbeid. Dette i erkjennelse av at slike samarbeid har ett stort 
underskudd av demokratisk/politisk styring. 
 
Vi er nå i ferd med å opprette kanskje det største interkommunale samarbeidet 
noensinne. Nye Molde kommune har en slik størrelse at et slikt samarbeid ikke er 



nødvendig. I følge saksutredningen er det foreslåtte samarbeidet i hovedsak konstruert 
for å kunne tilfredsstille de mindre kommunenes behov for skikkelig brannvern.  
 
Nesset kommune er skeptisk til å danne ett så stort interkommunalt samarbeid som her er 
skissert. Dette med begrunnelse i at bla slike samarbeid har ett stort underskudd av 
politisk styring. Skulle brannsamarbeidet i midlertidig tvinge seg frem, ser Nesset det 
som en selvfølge at indre del av samarbeidet styres i fra Eidsvåg brannstasjon. Det betyr i 
klartekst at de faste stillingene som skal betjene indre del for lokasjon i Eidsvåg/Molde 
kommune. 
 

Arild Svensli sitt forslag fikk 1 stemme og falt. 
Rådmannens innstilling ble vedtatt tilrådd med 6 stemmer. 
 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 12.09.2019 

1.  Nesset kommune går inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. 
Det interkommunale selskapet skal være operativt fra 01.01.2020.  

2.  Etableringen av selskapet forberedes og gjennomføres i løpet av 2019.  

3.  Budsjett for første driftsår behandles gjennom kommunenes ordinære budsjettprosess 
høsten 2019.  

4.  Selskapsavtale datert 24.05.2019 godkjennes.  

5.  Eierstrategi datert 15.05.2019 godkjennes og legges til grunn for drift og utvikling av 
brann- og redningstjenesten.  

6.  Nesset kommune velger følgende fast representant og vararepresentant til 
representantskapet: …………………  

Representantskapet konstitueres så snart det er praktisk mulig, og styret for selskapet 
velges i tråd med instruks for valgkomiteen.  

7.  Nesset kommune finansierer sin selskapskapital med at kr 118 240 overføres fra 
driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 

 
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 19.09.2019  

Utvalg for teknisk, næring og miljø sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 19.09.2019 

1.  Nesset kommune går inn som deltaker i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS. 
Det interkommunale selskapet skal være operativt fra 01.01.2020.  

2.  Etableringen av selskapet forberedes og gjennomføres i løpet av 2019.  

3.  Budsjett for første driftsår behandles gjennom kommunenes ordinære budsjettprosess 
høsten 2019.  

4.  Selskapsavtale datert 24.05.2019 godkjennes.  



5.  Eierstrategi datert 15.05.2019 godkjennes og legges til grunn for drift og utvikling av 
brann- og redningstjenesten.  

6.  Nesset kommune velger følgende fast representant og vararepresentant til 
representantskapet: Ordfører og varaordfører  

Representantskapet konstitueres så snart det er praktisk mulig, og styret for selskapet 
velges i tråd med instruks for valgkomiteen.  

7.  Nesset kommune finansierer sin selskapskapital med at kr 118 240 overføres fra 
driftsregnskapet til investeringsregnskapet. 

 
 

 

Saksopplysninger 
Nesset kommunestyre behandlet sak 69/18 – «Oppfølging av utredning av brannvernsamarbeidet 
– etablering av felles brann- og redningsvesen som IKS» i møte 25.oktober 2018. Kommunestyret 
gjorde følgende enstemmige vedtak: 

 

«1.  Nesset kommune er positiv til å delta i nytt felles brann og redningsvesen organisert som 
IKS. 

2.          Nesset kommune vil delta i en prosess med mål om å etablere felles regional 

             brannvesen organisert som IKS innen 01.01.2020. 

3.          Rådmannen får myndighet til å utpeke deltakere i styrings- og arbeidsgruppe fra Nesset  

kommune. 

4.  Som grunnlag for arbeidet med etablering av felles brann og redningsvesen benyttes 
forslag til selskapsavtale samt rapport utarbeid av arbeidsgruppen.» 

 

Prosessen 

Det er gjort likelydende vedtak om å delta i prosessen med å etablere felles regionalt brannvesen 
organisert som IKS i kommunene: Aukra, Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og 
Tingvoll. Siden etableringen skal skje fra 1. januar 2020, har kommunene som skal danne nye 
Molde kommune hatt felles representasjon i utredningsarbeidet. 

 

Styringsgruppen som har ledet arbeidet, har levert omforente forslag til selskapsavtale og 
eierstrategi.  Det må gjøres likelydende vedtak i de 8 kommunestyrene i juni 2019 for at IKS-et 
kan etableres fra 1. januar 2020. 

 

I og med etableringen av nye Molde kommune, må selskapsavtalen omarbeides. Kommunestyret 
i nye Molde kommune må vedta den nye selskapsavtalen høsten 2019.  Omarbeiding av avtalen 
vil ikke føre til endringer i økonomiske forhold og representasjon i styrende organer. 
Stemmetallet i representantskapet opprettholdes for nye Molde kommune. Dette kommenteres 
nærmere i saksutredningen.  

 



Hustadvika kommune kom inn som observatør i siste del av arbeidet. Det er mulig at kommunen 
også vil tiltre IKS-et på et senere tidspunkt. 

 

Prosjektet er organisert med styringsgruppe og prosjektgruppe med prosjektleder. I tillegg er 
ekstern prosessveileder engasjert.  

 

Det er utarbeidet omfattende dokumentasjon for etableringen. Her har prosjektgruppa gjort et 
meget godt arbeid.  I tillegg til dokumentasjonen som er lagt ved saken er det utarbeidet egne 
beredskaps- og forebyggende analyser. Disse kan en få ved å henvende seg til administrasjonen. 

 

Mål 

Resultatmålet med etablering av felles brann- og redningstjeneste er å øke kompetansen hos de 
ansatte innen ledelse, analyse, forebyggende arbeid samt beredskapsfaglige områder. Det er 
videre et resultatmål å oppnå økonomiske stordriftsfordeler. 

 

Effektmålet er økt kvalitet på tjenestene til innbyggene i eierkommunene. 

 

 

 

Innholdet i selskapsavtalen 

 

Eierandel: 

Eierandelen skal være i samsvar med folketallet i kommunen pr 1.1.2019. For nye Molde 
kommune utgjør dette 57,31 %. 

 

Årlig driftstilskudd: 

Kommunene yter et årlig driftstilskudd til selskapet etter en fordelingsnøkkel hvor 10 prosent av 
selskapets kostnader fordeles på antall kommuner og 90 prosent av kostnadene i henhold til 
eierandel (folketall). 

 

Eierskap og drift av brannstasjonene 

Hver kommune skal ha ansvaret for å stille til disposisjon hensiktsmessige lokaler for selskapets 
virksomhet med grunnlag i vedtatt brannstasjonsstruktur som følger av ROS-analysen, 
beredskapsanalyse og vedtatt dokumentasjon av brannvesenet. Stasjonene skal ha god standard.  

 

Kapitalutgifter og driftsutgifter som gjelder brannstasjonsbygget skal beregnes etter 
selvkostprinsippet og faktureres selskapet. 

 

Eierskap og drift av øvingsanlegg 



Molde kommune har ansvaret for å stille til disposisjon hensiktsmessig øvingsanlegg for 
selskapets virksomhet. Kapitalutgifter og driftsutgifter som gjelder øvingsanlegget skal beregnes 
etter selvkostprinsippet og faktureres selskapet. 

 

Kjøp av eiendeler fra deltakerkommunene 

Selskapet kjøper fra den enkelte kommune utstyr, inventar, dataprogrammer, materiell, kjøretøy 
og lignende knyttet til brann og redningstjenesten som deltakerkommunene er eiere av på 
etableringstidspunktet. Prisen settes til saldoverdi i kommunens balanse korrigert for 
momskompensasjon eller inngående moms som kommunen har mottatt. Det må vurderes om det 
foreligger verdifall som forventes ikke å være forbigående og foretas nedskriving til virkelig 
verdi før salg til selskapet gjennomføres. 

 

Selskapet overtar justeringsforpliktelsene knyttet til eiendelene. Her må det utformes egen avtale. 

 

Selskapskapitalen 

Selskapskapitalen på etableringstidspunktet fastsettes til 40 kroner per innbygger. Dette er midler 
til drift, og er selskapets reelle egenkapital som påvirkes av årets overskudd/underskudd. 
Selskapskapitalen skal skytes inn fra hver enkelt kommune ved inntreden i selskapet. 
Selskapskapitalen kan ikke lånefinansieres. 

 

 

 

 

For kommunene som skal danne nye Molde kommune utgjør innskuddet i 2019: 

Molde kommune kr 1 080 040 

Midsund kommune kr      80 760 

Nesset kommune kr    118 240 

 

Lånegjeld 

Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 100 mill. kr. 

 

Representantskap 

Representantskapet er selskapets øverste organ, og består at ett medlem med varamedlem fra 
hver av deltakerkommunene. Ved eventuelt opptak av ny deltakerkommune skal 
representantskapet utvides med ett nytt medlem med varamedlem. 

 

Kommunestyrene i deltakerkommunene skal oppnevne sine medlemmer med varamedlem for 
kommunevalgperioden på 4 år. Kommunene som skal danne nye Molde kommune må oppnevne 
hvert sitt medlem som vil fungere i gjeldene periode. 

 



Etablering av nye Molde kommune krever endring i selskapsavtalen. Nye Molde kommune skal 
ha en representant med varamedlem. Medlemmet vil ha tre stemmer mot de andre fem 
representantene hver sine ene. 

 

Styret 

Styret velges av representantskapet og består av 5 medlemmer med numeriske varamedlemmer 
pluss 2 medlemmer med varamedlemmer valgt av og blant selskapets ansatte. Kriteriene for valg 
av styremedlemmer er å sikre at styret settes sammen på en måte som avspeiler bredde i 
kompetanse, kjønnsbalanse, kapasitet og mangfold. 

 

Daglig leder 

Selskapet skal ha en daglig leder, som innehar tittel og funksjon som brann- og redningssjef. 
Daglig leder ansettes av styret i fast stilling. 

 

Vurdering 
Kommunestyret sitt vedtak i oktober 2018 er fulgt opp med en omfattende og god prosess. Det er 
gjennomført gode analyser som danner grunnlaget for etablering av ett interkommunalt selskap 
som ved dannelsen er forutsatt å utgjøre 8 kommuner. Når nye Molde kommune er en realitet, 
blir antall kommuner redusert til 6. 

 

Rådmannen slutter seg til alle vurderinger som ligger til grunn for etableringen.  Som materialet 
viser, har flere av de mindre kommunene utfordringer med å ivareta kravene som ligger til 
brann- og redningstjenesten.  

 

Rådmannen vil rå kommunestyret til å slutte seg til etableringen av Nordmøre og Romsdal Brann 
IKS fra 1. januar 2020. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Utredningen viser at det er behov for å styrke de samlede ressursene som nyttes til brann- og 
redningstjenesten i de 8 kommunene. Rådmannen forutsetter at det legges opp en plan for 
styrkingen over et gitt antall år. Dette vil være en oppgave for ledelsen i IKS-et. 

 

Dersom en forutsetter en styrking av driftsrammen med 4 mill. kroner, vil etableringen føre til 
reduserte kostnader på kr 465 000 i forhold til beløpet kommunene i nye Molde kommune bruker 
til tjenesten i dag. 

 

Alle de tre kommunene som skal danne nye Molde kommune, må betale inn selskapskapital i 
samsvar med opplysninger i saksutredningen. Selskapskapitalen kan ikke lånefinansieres. For 
Nesset kommune vil selskapskapitalen finansieres ved overføring fra driftsregnskapet til 
investeringsregnskapet. 

 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 36/19 11.04.2019 

 
 
 
 

Retting av vedtak i K-sak 20/19 - Sammenslåing av Møre og Romsdal 
Revisjon IKS og Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal 
 

 

Rådmannens innstilling 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

1. Nesset kommune slutter seg til samvirkeforetaket med navn Møre og Romsdal revisjon 
SA. 

2. Nesset kommune godkjenner utkastet til vedtekter. 
3. Som representant til årsmøtet i Møre og Romsdal revisjon SA blir ordfører Rolf Jonas 

Hurlen valgt. Følgende vararepresentanter blir valgt i rekkefølge: 
1. Edmund Morewood 
2. Anders Torvik 
3. Kari Petrine Fitje Øverås 

4. Nesset kommune vedtar at Møre og Romsdal Revisjon IKS blir oppløst, og egenkapitalen 
blir tilbakeført eierne i henhold til gjeldende regler.  

5. Nesset kommune godkjenner at kontorutstyr og lignende i Møre og Romsdal Revisjon 
IKS blir overført til Møre og Romsdal revisjon SA. Ansatte i Møre og Romsdal Revisjon 
IKS får tilbud om stilling i Møre og Romsdal revisjon SA i tråd med kapittel 16 i Lov om 
arbeidsmiljø. 

6. Nesset kommune godkjenner at pensjonsforpliktelser på tidligere ansatte i Møre og 
Romsdal Revisjon IKS blir fordelt på eierkommunene. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 11.04.2019  

1. Nesset kommune slutter seg til samvirkeforetaket med navn Møre og Romsdal revisjon SA. 
2. Nesset kommune godkjenner utkastet til vedtekter. 

Arkiv: :020 

Arkivsaksnr: 2019/299-4 

Saksbehandler: Anne Grete Klokset  



3. Som representant til årsmøtet i Møre og Romsdal revisjon SA blir ordfører Rolf Jonas Hurlen 
valgt. Følgende vararepresentanter blir valgt i rekkefølge: 

1. Edmund Morewood 
2. Anders Torvik 
3. Kari Petrine Fitje Øverås 

4. Nesset kommune vedtar at Møre og Romsdal Revisjon IKS blir oppløst, og egenkapitalen blir     
tilbakeført eierne i henhold til gjeldende regler.  
5. Nesset kommune godkjenner at kontorutstyr og lignende i Møre og Romsdal Revisjon IKS blir 
overført til Møre og Romsdal revisjon SA. Ansatte i Møre og Romsdal Revisjon IKS får tilbud om 
stilling i Møre og Romsdal revisjon SA i tråd med kapittel 16 i Lov om arbeidsmiljø. 
6. Nesset kommune godkjenner at pensjonsforpliktelser på tidligere ansatte i Møre og Romsdal 
Revisjon IKS blir fordelt på eierkommunene. 
 
 

 

Saksopplysninger 

Saken gjelder sammenslåing av to revisjonsdistrikt, Møre og Romsdal Revisjon IKS og 
Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal (Kom.rev. nr 3). Nesset kommune har 
eierandeler i Møre og Romsdal Revisjon IKS. I K-sak 20/19 er det ved en inkurie skrevet feil navn 
på revisjonsdistrikt, og vedtaket må av den grunn rettes.   

Vedtak i Nesset kommunestyre - 21.03.2019 

1. Nesset kommune slutter seg til samvirkeforetaket med navn Møre og Romsdal revisjon 
SA. 

2. Nesset kommune godkjenner utkastet til vedtekter. 
3. Som representant til årsmøtet i Møre og Romsdal revisjon SA blir ordfører Rolf Jonas 

Hurlen valgt. Følgende vararepresentanter blir valgt i rekkefølge: 
1.  Edmund Morewood 
2. Anders Torvik 
3. Kari Petrine Fitje Øverås 

4. Nesset kommune vedtar at Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal IKS blir 
oppløst, og egenkapitalen blir tilbakeført eierne i henhold til gjeldende regler.  

5. Nesset kommune godkjenner at kontorutstyr og lignende i Kommunerevisjon nr. 3 i 
Møre og Romsdal IKS blir overført til Møre og Romsdal revisjon SA. Ansatte i Komrev3 
IKS får 

6. tilbud om stilling i Møre og Romsdal revisjon SA i tråd med kapittel 16 i Lov om 
7. arbeidsmiljø. 
8. Nesset kommune godkjenner at pensjonsforpliktelser på tidligere ansatte i Komrev3 IKS 

blir fordelt på eierkommunene. 
 

Vurdering 
 

Rådmannen viser til saksopplysningene og tilrår at skrivefeilen i K-sak 20/19 blir rettet.  
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