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Fra: Britt Rakvåg Roald [mailto:brittrr@romsdalregionrad.no] 
Sendt: 27. februar 2015 09:11
Til: Bernhard Riksfjord; Einar Øien; Geir Inge Lien; Lars Olav Hustad; Nils Johan Gjendem; Ove Silseth; Rolf 
Jonas Hurlen; Torgeir Dahl; Anders Skipenes; Arne Sverre Dahl; Ketil Ugelvik; Liv Husby; Oddbjørn Vassli; Ole 
Bjørn Moen; Ingrid Husøy Rimstad; Tone Roaldsnes
Emne: Innspil til Statens vegvesen sitt arbeid med Nasjonal Transportplan

Statens vegvesen har sendt ut høringsbrev til regionrådene som grunnlag for videre arbeid med NTP 2017-
2018. Se vedlegg.

Nå ber de mellom annet om innspill i forhold til:

 Europa- og riksveger – prioritering av programområdetiltak som må prioriteres og i prioritert 
rekkefølge.

o Utbedringer eller mindre omlegginger av kryss og avkjørsler, inkludere flaskehalser for 

tungtrafikk
o Gang/sykkelveger
o Trafikksikkerhetstiltak
o Miljø- og sørvistiltak
o Kollektivtiltak

 Tiltak på riksvegnettet som ikke er prioritert i bypakkene

 Innspill til prioriteringer mellom investeringer, drift, vedlikehold og tilskudd til 
riksvegferjesambandene

Høringsfrist er 1. mai. Ber om tilbakemeldinger fra dere innen 15. april slik at styret kan behandle saken 24. 
april før oversending.

Med vennlig hilsen

Britt Rakvåg Roald
Daglig leder

Romsdal Regionråd, ROR

Telefon: +47 41 55 28 03
Mail: Brittrr@romsdalregionrad.no

www.romsdalregionrad.no
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Sted: Scandic Hotel Seilet, Molde 



2 
 

 

SAKLISTE Fylkesmøte i KS Møre og Romsdal 05.02.2015 kl. 13:30 -  14:30 Side 

Saksfremlegg 

15/1 15/00053-1 Årsmelding 2014 for KS Møre og Romsdal 3 

15/2 14/01488-4 Retning for fylkesstyrets arbeid i 2015 3 

15/3 14/01320-21 Kommune-/ regionreform 3 

15/4 14/00540-14 Barnehagefinansiering 4 

    

 
 
Åpning 
Opprop 
Innkalling og sakliste er godkjent 
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Saksfremlegg 

15/1 Årsmelding 2014 for KS Møre og Romsdal 
 
Vedtak 
Fylkesmøtet godkjenner fremlagte årsmelding for KS Møre og Romsdal for 2014. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
[Lagre]  
 
 
 
15/2 Retning for fylkesstyrets arbeid i 2015 
 
Vedtak 
Fylkesmøte tar Hovedstyrets plan til orientering og ber Fylkesstyret følge opp etter de 
retningsbeskrivelsene som er gitt i saken. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 

 

[Lagre]  
 
 
 
15/3 Kommune-/ regionreform 
 
Vedtak 
Fylkesmøtet i KS Møre og Romsdal støtter kravet om en helhetlig oppgavegjennomgang som 
inkluderer alle forvaltningsnivåer, og at dette tydeliggjøres i regjerningen sin oppgavemelding våren 
2015. Videre støttes forutsetningen om at rammestyring, både økonomisk og juridisk, skal ligge til 
grunn ved overføring av nye oppgaver til kommunene. 
 
Fylkesmøtet i KS Møre og Romsdal understreker kravet om at reformen skal styrke lokaldemokratiet 
og det regionale folkevalgte nivået. Regjeringen må være tydelig og konkret på hvordan styrking av 
lokaldemokratiet skal oppnås gjennom virkemidlene i reformen og i beskrivelsen av rammevilkårene 
ʹ både på kort og lang sikt.   
 
Fylkesmøtet tar prosjektplanen til fylkesmannen i M&R til orientering, og støtter at KS M&R i 
samarbeid med aktørene i M&R arbeider videre med grunnlag for og bistand til gode prosesser i 
kommunene og beslutningsgrunnlag i reformarbeidet.  
 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
[Lagre]  
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15/4 Barnehagefinansiering 
 
Vedtak 
Fylkesmøtet i KS Møre og Romsdal mener at den nye finansieringsordningen for private barnehager 
bør bygge på prinsippene for rammefinansiering.  
 
Fylkesmøtet mener at den nye finansieringsordningen må bli mer treffsikker ut fra de reelle 
pensjonskostnadene som de private barnehagene har. 
 
Fylkesmøtet mener videre at et likeverdig tilskudd også må innebære et krav om et likeverdig tilbud. 
Barnehageloven må gi kommunene mulighet for å ha felles lokalpolitiske mål for barnehagene i 
kommunen, uavhengig av om de er kommunale eller private. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
[Lagre]  
 
 
 



 

 

 
 
 
Arkivsak-dok. 14/01320 
Arkivkode  
Saksbehandler May-Ann Bruun 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Fylkesmøte i KS Møre og Romsdal 05.02.2015 15/3 

 
 

SAKSPROTOKOLL 

 
KS MR: Kommune-/ regionreform 
 

 
Fylkesmøte i KS Møre og Romsdal har behandlet saken i møte 05.02.2015 sak 
15/3 
 
Vedtak 

Fylkesmøtet i KS Møre og Romsdal støtter kravet om en helhetlig 
oppgavegjennomgang som inkluderer alle forvaltningsnivåer, og at dette 
tydeliggjøres i regjerningen sin oppgavemelding våren 2015. Videre støttes 
forutsetningen om at rammestyring, både økonomisk og juridisk, skal ligge til grunn 
ved overføring av nye oppgaver til kommunene. 
 
Fylkesmøtet i KS Møre og Romsdal understreker kravet om at reformen skal styrke 
lokaldemokratiet og det regionale folkevalgte nivået. Regjeringen må være tydelig og 
konkret på hvordan styrking av lokaldemokratiet skal oppnås gjennom virkemidlene i 
reformen og i beskrivelsen av rammevilkårene – både på kort og lang sikt.   
 
Fylkesmøtet tar prosjektplanen til fylkesmannen i M&R til orientering, og støtter at KS 
M&R i samarbeid med aktørene i M&R arbeider videre med grunnlag for og bistand til 
gode prosesser i kommunene og beslutningsgrunnlag i reformarbeidet.  
 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
 











Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Vår dato Vår ref.

27.02.2015 2015/575/SIH0/334
Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref.

seniorrådgivar Sissel Hol, 71 25 84 49 19.01.2015 2015/15-5

26t."(15-
Nesset kommune

6460 Eidsvåg i Romsdal

Nesset Kommune —Nesset Kraft AS —søknad om kommunal garanti

Viser til søknad om godkjenning av kommunal garanti til Nesset Kraft AS. Nesset
kommunestyre har i møte den 14.januar i år gjort vedtak i sak 6/15 om å garantere for et nytt
låneopptak på 9,5 millioner til Nesset Kraft AS.

Med hjemmel i kommuneloven § 51 nr. 1 og rundskriv H-08/01 fra Kommunal- og
regionaldepartementet (nå Kommunal- og modemiseringsdepartementet), skal fylkesmannen
godkjenne vedtak om kommunale garantier. I det ligger det og at fylkesmannen kan nekte
godkjenning av kommunal garantier.

Kommunene har adgang til å stille kommunal garanti for virksomheter som utfører
tradisjonelle kommunale forvaltningsoppgaver eller ideelt arbeid. 1slike tilfeller vil
vedtektene til selskapet være avgjørende.

Kommuneloven § 51 nr. 2 stiller et absolutt forbud mot å stille kommunal garanti til
tradisjonell næringsvirksomhet.

I «Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantistillelser» åpner § 6 for at en
kommune kan garantere for gjeld de tidligere har hatt direkte ansvar for når kommunal
virksomhet omdannes til selskap med begrenset ansvar og gjelden knyttet til selskapet
samtidig overføres selskapet.

Bestemmelsen i § 6 gir bare adgang til å garantere for gjeldsansvar kommunen hadde forut
for utskilling/omdanning til selskap med begrenset ansvar, jf siste avsnitt i merknadene til §
6.

Regelen man finner i forskriften § 6 er i hovedsak den samme som den tidligere
garantiforskriften § 4.

Fylkesmannens merknader
Forskriftenes § 6 åpner for at en kommune kan garantere for gjeld en kommune tidligere har
hatt direkte ansvar for når kommunal virksomhet omdannes til selskap med begrenset ansvar
og gjelden knyttet til virksomheten samtidig overføres selskapet.

Den samme bestemmelsen i § 6 gir derimot bare adgang til å garantere for gjeldsansvar
kommunen hadde forut for utskilling/omdanning til selskap med begrenset ansvar, og ikke

Postadresse: Telefon: E-post: Web: Org.nr:
Postboks 2520 71 25 84 00 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/mr 974 764 067
6404 Molde
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nye låneopptak. I vedtaket til Nesset kommune i sak 6/15, søkes det om kommunal garanti
for et nytt låneopptak i KLP. Dette nye låneopptaket blir ikke omfattet av denne
bestemmelsen.

Fylkesmannen godkjenner derfor ikke Nesset kommune sitt vedtak av 14.januar 2015, om å
stille simpel kausjon for nytt låneopptak som Nesset Kraft har tatt opp i KLP.

Kommuneloven § 51 nr 2 stiller et absolutt forbud mot å stille kommunal garanti ovenfor
næringsvirksomhet. Vi vurderer garantistillelse ovenfor Nesset Kraft AS som problematisk i
forhold til det forbudet.

Fylkesmannens vedtak
Med hjemmel i kommuneloven § 51 nr.1 og rundskriv H-8/01 fra Kommunal- og
regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet), godkjenner ikke
Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedtak i kommunestyret fra 14.januar 2015, i sak 6/15,
om å garantere for et nytt lån til Nesset Kraft AS.

Kommunestyret kan innen en frist på 6 uker påklage fylkesmannen sitt vedtak til
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Med hilsen

Rigmor Brøste Sissel Hol
ass. fylkesmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Kommunerevisjonsdistrikt nr 2 i Møre og Romsdal Rådhuspl. 1 6413 Molde



 

Nesset kommune Arkiv: S04 

Arkivsaksnr: 2014/965-8 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 21/15 26.03.2015 

 

Høringsutkast - Selskapskontroll i Nesset Kraft AS. Kommentarer til rapporten 

fra Nesset kommune som eier 

Vedlegg 

1 Selskapskontroll i Nesset Kraft As - høringsbrev 

2 Selskapskontroll i Nesset Kraft AS 

3 Eierskapsmelding Nesset kommune 2011 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Nesset kommune – høringssvar vedrørende selskapskontroll av Nesset Kraft AS: 

 

Vi viser Kommunerevisjonsdistrikt 2, Møre og Romsdal sitt høringsutkast av 17. februar 2015 og 

ønsker å komme med følgende bemerkninger til den foreløpige rapporten.  

 

Kommunestyret er av den oppfatning at rapporten, gjennom sin grundighet, på en god måte belyser de 

problemstillinger som kontrollutvalget har vært opptatt av.  

 

Vedrørende Nesset kommune sin eierstyring av Nesset Kraft AS: 

 

Kommunen tar anbefalingen om å utarbeide beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet avklares 

hvem som skal skrive protokoll/oppsummering og hvem dette skal distribueres til.  

 

Kommunen vil gå i dialog med Nesset Kraft AS om de konkurranseutsatte aktivitetene i selskapet 

fysisk og organisatorisk bør skilles fra monopolvirksomheten.   

 

Når det gjelder punktet om eierstrategi så har Nesset kommune ikke utarbeidet en egen eierstrategi for 

Nesset Kraft AS. Selskapet er viktig for kommunen og har over år gitt god avkastning til eier. Nesset 

kommune ønsker å være en krevende eier med klare mål for sitt eierskap i Nesset Kraft AS. 

Kommunen tar derfor anbefalingen om å utarbeide en egen eierstrategi for selskapet og gjennom dette 

avklare forventninger til avkastning, utbytte og nivå på enkeltinvesteringer som skal godkjennes av 



generalforsamlingen. Avkastningskravet bør være langsiktige, forutsigbar og bygges inn i 

eierstrategien for selskapet.  

 

Saksopplysninger 

 

Kontrollutvalget i Nesset bestilte i møte 24.09.12 selskapskontroll i Nesset Kraft. Kontrollen omfatter 

både utøvelse av kommunens eierskap i selskapet (eierskapskontroll) og driften av selskapet 

(forvaltningsrevisjon). Plan for gjennomføring av selskapskontroll ble behandlet og godkjent i 

Kontrollutvalget sitt møte 8.12.14. Her ble det presisert at revisjonen i rapporten skulle se nærmere på 

lovligheten av salget av installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS i 2013.  

 

I forskrift om kontrollutvalg § 15 heter det: «Et selskap som er omfattet av selskapskontrollen, og den 

som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold 

som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten.»  

 

Kommunerevisjonsdistrikt 2, Møre og Romsdal har med hjemmel i formskriften oversendt Nesset 

kommune høringsutkast til rapport fra selskapskontroll i Nesset Kraft AS. Nesset kommune som eier 

inviteres til å komme med sine kommentarer til rapporten samlet. Det er vist til at den som utøver 

kommunen sin eierfunksjon er den som møter i Nesset Kraft AS sin generalforsamling.  

 

Revisjonen har satt opp følgende problemstillinger og revisjonskriterier for undersøkelsen: 

1. Nesset kommune sin eierstyring av Nesset Kraft AS 

2. Den interne styringen av Nesset Kraft AS 

3. Avvikling av installasjonsavdelingen  

 

Til punkt 1 

Problemstilling: 

 Utøves kommunens eierstyring av Nesset Kraft AS i tråd med reglene for dette? 

 

Revisjonskriterier: 

 Generalforsamlingen i Nesset Kraft AS ivaretar sine oppgaver i henhold til lovverket 

o generalforsamling avholdes årlig innen 30. juni 

o krav til saker som skal behandles på generalforsamlingen overholdes 

o generalforsamling nedsetter valgkomite 

o generalforsamlingen sikrer at styret har komplementær kompetanse 

 Nesset kommune har tilstrekkelig og tilfredsstillende styrende dokumenter 

o de organ som skal ivareta kommunens eierinteresser gjør dette 

o styrende dokumenter er utarbeidet 

o styrende dokumenter avklarer hvordan saker knyttet til selskapet skal behandles 

 Nesset kommune mottar tilstrekkelig og dekkende informasjon om Nesset Kraft AS 

o informasjon gis på generalforsamling (inkludert årsrapport og regnskap) 

o rapportering til kommunestyret 

o det gjennomføres eiermøter 

 

Til punkt 2: 

Problemstilling  

 Utøves den interne styring av Nesset Kraft AS i samsvar med regelverk for dette? 

 

Revisjonskriterier 

 Nesset Kraft AS drives i samsvar med gjeldende lover, regler og vedtekter for selskapet 

o Styret har komplementær kompetanse 



o Styret har vedtatt instruks for sitt arbeid 

o Styret holder seg orientert om selskapets økonomiske stilling 

o Styret har fastsatt instruks for daglige ledelsen 

o Daglig leder følger de retningslinjer og pålegg som styret gir 

o Det er utarbeidet etiske retningslinjer 

 

Til punkt 3: 

Problemstilling  

 Ble installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS avviklet i samsvar med reglene for dette? 

 

Revisjonskriterier 

 Styret i Nesset Kraft AS hadde fullmakt til å treffe beslutning om avvikling av 

installasjonsavdelingen 

 Salg av installasjonsavdelingen (varelageret) i Nesset Kraft AS ble gjennomgått på lovlig måte 

 

På bakgrunn av de funn som det er redegjort for i rapporten anbefaler revisjonen at Nesset kommune 

vurderer å iverksette en rekke tiltak for god eierstyring.  

Vurdering 

Kommunestyret i Nesset vedtok i møte 16.06 2011 i sak 66/11 Eierskapsmelding for Nesset kommune 

2011. Av vedtaket følger det at eierskapsmeldingen skal evalueres det siste året i 

kommunevalgperioden. I saksutredningen er det vist til at en forutsetning for aktiv eierstyring er at det 

fra eier sin side er formulert forventinger, mål og strategier for selskapene. Eier sine forventninger og 

strategier skal være utgangspunkt for selskapskontrollen og for behandling av selskapets sin drift og 

resultat.  

 

Selskapene sine strategiske mål blir i stor grad utformet av styrene i selskapene og at det derfor er 

viktig at kommunestyret i Nesset overfor selskap med store kommunale eierinteresser aktivt definere 

og revurderer motiv, mål og forventninger.  

 

Rådmannen støtter de anbefalinger som kommer fram i foreløpig forvaltningsrapport om at det bør 

utarbeides en egen eierstrategi for Nesset Kraft AS. Videre at kommunen bør gå i dialog med Nesset 

Kraft AS for å vurdere om de konkurranseutsatte aktivitetene i selskapet fysisk og organisatorisk bør 

skilles fra monopolvirksomheten. 

 

Rådmannen sier seg fornøyd med at kommunerevisjonen konkluderer med at styret i Nesset Kraft AS 

hadde kompetanse til å avvikle installasjonsavdelingen. Rapporten avdekker at generalforsamlingen 

var informert om utfordringene knyttet til installasjonsavdelingen og styrets håndtering av dette.   

 

  

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal er et interkommunalt selskap etter kommune-

loven § 27. Eiere er kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, 

Sunndal og Vestnes. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskaps-

kontroll for eierkommunene og har i dag seks revisorer. Selskapet har hovedkontor i Molde. 
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Kommunestyret i Nesset vedtok Plan for selskapskontroll for perioden 2012 til 2015 i møte 

29.3.2012 (sak 38/12). 

 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eier-

interesser i selskaper. Nesset Kraft AS er omfattet av dette tilsynsansvaret. Kontrollutvalget i 

Nesset kommune bestilt i møte 24.9.2012 selskapskontroll i Nesset Kraft AS (sak 30/12). 

Kontrollen omfatter både utøvelsen av kommunenes eierskap i selskapet (eierskapskontroll) 

og driften av selskapet (forvaltningsrevisjon).  

 

I møte 8.12.2014 behandlet Kontrollutvalget i Nesset kommune plan for gjennomføring av 

prosjektet (sak 35/14). Den fremlagte prosjektplan for selskapskontroll av Nesset Kraft AS ble 

godkjent, og planen danner grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet.  Kontrollutvalget 

presiserte at revisjonen i rapporten skal se nærmere på lovligheten av salget av 

installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS i 2013.  

 

Hjemmelen for selskapskontroll følger av kommunelovens § 77 nr. 5 som fastsetter at 

kontrollutvalget skal ”påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i 

selskaper m.m”.   

 

Kommuneloven § 80 gir kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes 

påkrevd for å kunne utøve deres kontroll av interkommunale selskaper og aksjeselskaper der 

en kommune alene eller sammen med andre kommuner/ fylkeskommuner eier alle aksjer. I 

den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta 

undersøkelser i selskapet. For ytterligere informasjon om selskapskontroll viser vi til vedlegg. 

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 

På bakgrunn av bestillingene fra kontrollutvalget har revisjonen satt opp følgende 

problemstillinger for undersøkelsen: 

- Utøves kommunens eierstyring av Nesset Kraft AS i tråd med reglene for dette? 

- Utøves selskapets interne styring i tråd med reglene for dette? 

- Er økonomistyringen i Nesset Kraft AS i tråd med reglene for dette? 

 

Revisjonskriterier er den målestokk som funnene i undersøkelsen blir vurdert opp mot. I 

denne undersøkelsen er revisjonskriteriene særlig utledet av kommuneloven (koml.), 

regnskapsloven (rskl.) og forvaltningsloven (fvl.), og KS sine 19 anbefalinger om eierskap; 

Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/ fylkeskommunalt eide 

selskaper og foretak, KS Eierforum (2010). I tillegg er selskapet vurder i forhold til vedtak og 

styrende dokumenter utarbeidet av eier eller av styret. De enkelte kriteriene er omtalt under 

det enkelte kapittel i rapporten. 

 

1.3 Avgrensing av undersøkelsen 

I undersøkelsen er det hovedsakelig sett på perioden 2011 til 2013.  
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1.4 Metode 

Denne undersøkelsen er basert på Norges Kommunerevisorforbunds standard for forvalt-

ningsrevisjon «RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon». Selv om prosjektet ikke er et 

forvaltningsrevisjonsprosjekt, men en selskapskontroll, har vi lagt til grunn tilsvarende 

metodikk. Kommunerevisorforbundet har laget en egen veileder for selskapskontroller 

(Norges Kommunerevisorforbund 2010), som tar for seg mer generelle eierskapskontroller. 

Denne er også blitt benyttet i planlegging og gjennomføring av prosjektet.  

 

Undersøkelsen er hovedsakelig lagt opp som en dokumentanalyse. Dette er utfylt med 

intervjuer med generalforsamling v/ ordfører, styreleder, daglig leder og økonomisjef. 

 

Revisjonen ba ved oppstart av prosjektet om en egenerklæring fra styret, der styret ble bedt 

om å besvare en rekke spørsmål. Generalforsamling v/ ordfører besvarte et tilsvarende 

skjema. I tillegg har revisjonen innhentet uttale fra selskapets revisor. 

 

1.5 Nesset Kraft AS 

Nesset kommune er eier eller medeier i en rekke selskap som forvalter store verdier på vegne 

av fellesskapet. Et av disse er Nesset Kraft AS hvor kommunen eier 100 % av selskapet. 

Nesset kommune utarbeidet en eierskapsmelding i 2011. Av eierskapsmeldingen fremgår 

kommunens eierstrategi og forventninger til selskapet. 

 

Nesset Kraft AS ble opprettet som eget selskap med virkning fra 1. januar 2000. Nesset Kraft 

AS er medeier i Trønderkraft AS, Energi 1 Kraft, Langfjord Kraft og bredbåndselskapet 

SuCom AS. Selskapet har som formål å produsere, transportere og omsette energi mest mulig 

effektivt, arbeide for en rasjonell og miljømessig forsvarlig utnyttelse av energiressursene, 

være en pådriver for utvikling av lokalsamfunnet og bidra til en sikker og rasjonell 

energiforsyning.  

 

Nesset Kraft AS driver nettvirksomhet som er drift og vedlikehold av høy- og lavspent 

distribusjonsnettet i Nesset kommune, i tillegg til kraftproduksjon. Selskapet drev fram til 

1.9.2013 også en egen installasjonsavdeling. Selskapet har også som mål å dekke kundene 

sine behov for kommunikasjon og samhandling gjennom en framtidsretta bredbåndsteknologi.  

 

Nesset Kraft AS skal gjennom en samfunnsansvarlig profil være en pådriver for utvikling av 

lokalsamfunnet. Nesset Kraft AS skal være en sikker og rasjonell leverandør av energi basert 

på et godt utviklet HMS-system. Innen eget område eie ledningsbunden infrastruktur for 

energi, bredbånd, telefoni og fjernsyn.  

 

Selskapet skal arbeide aktivt for den beste service overfor kunder innen sine 

forsyningsområde. Tilby produktsammensetninger til sluttbrukere som kunden etterspør.  

Selskapet skal inngå samarbeid med andre der dette vil fremme og styrke Nesset Kraft AS sin 

framtidige eksistens.  Arbeide for en rasjonell, sunn og miljømessig forsvarlig utnyttelse av 

egne vannkraftressurser. I det som ovenfor er nevnt ligger det at Nesset Kraft AS driver 

innenfor følgende virksomhetsområder: 1) Kraftproduksjon 2) Distribusjon 3) 

Energiomsetning 4) Bredbånd  
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1.6 Høring 

Et utkast til rapport har vært forelagt Nesset kommune og styret i Nesset Kraft AS.  

 

2 Nesset kommune sin eierstyring av Nesset Kraft AS 

2.1 Problemstilling og revisjonskriterier 

Problemstilling 

 Utøver Nesset kommune sin eierstyring i tråd med reglene for dette? 

 

Revisjonen har sett på de organ som skal ivareta kommunens eierinteresser, og om styrende 

dokumenter er utarbeidet og hvordan saker knyttet til selskapet behandles. Dette området må 

sees i sammenheng med kapittel 4 der revisjonen vurderer økonomistyringen i Nesset Kraft 

AS. 

 

Revisjonskriterier 

 Generalforsamlingen i Nesset Kraft AS ivaretar sine oppgaver i henhold til lovverket  

o generalforsamling avholdes årlig innen 30. juni 

o krav til saker som skal behandles på generalforsamlingen overholdes 

o generalforsamling nedsetter valgkomite  

o generalforsamlingen sikrer at styret har komplementær kompetanse  

 Nesset kommune har tilstrekkelig og tilfredsstillende styrende dokumenter 

o de organ som skal ivareta kommunens eierinteresser gjør dette 

o styrende dokumenter er utarbeidet  

o styrende dokumenter avklarer hvordan saker knyttet til selskapet skal behandles  

 Nesset kommune mottar tilstrekkelig og dekkende informasjon om Nesset Kraft AS 

o informasjon gis på generalforsamling (inkludert årsrapport og regnskap) 

o rapportering til kommunestyret  

o det gjennomføres eiermøter   

 

Revisjonen vil undersøke om de organ som skal ivareta kommunens eierinteresser gjør dette, 

og om styrende dokumenter er utarbeidet og hvordan saker knyttet til selskapet behandles.  

Revisjonskriteriene som Nesset Kraft AS er vurdert mot er gitt i aksjeloven, regnskapsloven 

(Rskl.) og revisorloven. I tillegg vurderes selskapet mot krav i eierskapsmelding og vedtekter 

for Nesset Kraft AS. Revisjonen har også nyttet Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og 

kontroll av kommunalt/ fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, KS Eierforum (2010). 

 

I følge aksjeloven utøver aksjeeierne den øverste myndigheten i selskapet gjennom  

generalforsamlingen (§ 5-1). Det innebærer at eierne ikke utøver sin myndighet gjennom 

andre myndighetslinjer, for eksempel ved direkte påvirkning av daglig leder. Aksjeloven 

bestemmer at det skal gjennomføres årlig generalforsamling innen 30. juni. Aksjeloven stiller 

krav til hvilke saker generalforsamlingen skal behandle. 

 

Forvaltningen av selskapet ligger til styret, og medlemmene blir valgt av generalforsamlingen 

(§ 6-3). Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelsen av selskapet (§ 6-13). Selskapet skal 

ha vedtekter som oppfyller aksjelovens minstekrav til innhold (§ 2-2).  

Aksjeselskapsformen er en fleksibel organisasjonsform. Innenfor de faste rammene loven 

setter, har en eier av et heleid aksjeselskap stor frihet til å definere hvordan selskapet skal 

fungere og hvordan kontakten mellom eier og selskapet skal være. Dette innebærer at en eier 
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kan forskyve kompetanseforholdet mellom eier og selskapets ledelse for å sikre seg større 

innflytelse over selskapet, så lenge det forankres i selskapets vedtekter. For offentlige eiere er 

det likevel normalt å stille noen krav til hvordan de utøver sin eierrolle. 

 

2.2 Faktabeskrivelse 

2.2.1 Generalforsamling 

Generelt 

Av aksjeloven § 5-1 første ledd, går det fram at aksjeeierne representerer den øverste 

myndigheten i selskapet gjennom generalforsamlingen. Hver aksje gir én stemme dersom ikke 

annet følger av lov eller vedtekter (jf. § 5-3). Styreleder og daglig leder skal være til stede på 

generalforsamlingen (jf. § 5-4). Ordinær generalforsamling skal være gjennomført av 

selskapet innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår (jf. § 5-5, første ledd).  

 

Følgende saker skal behandles og avgjøres på den ordinære generalforsamlingen (jf. § 5-5, 

andre ledd):  

 

«godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte» 

«andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen» 

 

Eksempler på saker som etter loven hører under generalforsamlingen er fastsettelse av 

godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører (§ 6-10) og valg av og 

godtgjørelse til revisor (§ 7-1) 

 

Seneste en uke før generalforsamling skal årsregnskapet, årsmeldingen og 

revisjonsberetningen sendes til hver aksjeeier med kjent adresse (jf. § 5-5, tredje ledd). Også 

innkalling til generalforsamling skal være sendt senest en uke før møtet skal holdes, og i 

innkallingen skal det være med et forslag til dagsorden som bestemt angir sakene som skal 

behandles i møtet (jf. § 5-10). Møtelederen skal sørge for at det blir ført protokoll for 

generalforsamlingen (jf. § 5-16).  

 

I protokollen skal generalforsamlingens beslutning tas med, med angivelse av utfallet av 

avstemmingen (jf. § 5-16, andre ledd). En beslutning av generalforsamlingen krever flertallet 

av de avgitte stemmene, om ikke annet er bestemt i loven (jf. § 5-17, første ledd). Styret kan 

bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling (jf. § 5-6).  

  

Nesset Kraft AS 

Generalforsamlingen i Nesset Kraft AS er kommunestyret i Nesset kommune. Det er 

utarbeidet styrende dokumenter som skal avklarer hvordan saker knyttet til selskapet skal 

behandles. Generalforsamlingen er selskapets øverste organ. 

 

Generalforsamlingen treffer vedtak knyttet til selskapets aktiviteter og hvordan styrings-

dialogen mellom eierne og selskapet føres. I vedtektene for Nesset Kraft AS er det 

bestemmelser om generalforsamlingen og hvilke saker som skal behandles der. 

 

Generalforsamlingen har ikke kommet med føringer knyttet opp mot konkrete investeringer, 

ut over forventning om at selskapet skal være ledende på kraftproduksjon. Generalforsamling 

i Nesset Kraft AS er et åpent møte der de som ønsker kan være tilhører. 
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2.2.2 Eiermøter 

Generelt 

I anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/ fylkeskommunalt eide 

selskaper og foretak, som er utarbeidet av KS, er det anbefalinger om gjennomføring av 

eiermøter (nr. 8). Det informeres om at de formelle eiermøtene er generalforsamling, men at 

det også kan innkalles til eiermøter i tillegg til disse. Anbefalingen om gjennomføring av 

eiermøter er en presisering av loven. I tillegg til generalforsamling kan det arrangeres andre 

eiermøter for eksempel formøter, eller møter for å drøfte en sak uten at det blir gjort formelle 

vedtak. Det er opp til eierne selv å vurdere behovet for, og hvordan slike eiermøter skal 

gjennomføres 

 

Nesset Kraft AS 

Det opplyses i intervju at det avholdes eiermøte umiddelbart før generalforsamling, og ellers 

ved behov. Ordfører setter opp saksliste, og det skal skrives protokoll/ oppsummering fra 

møtet. Det opplyses at styreleder har tett dialog med ordfører og formannskapet før eiermøtet. 

Eiermøtet skal sikre informasjonsutveksling mellom eier og ledelsen i selskapet.  

 

Styreleder og daglig leder representerer selskapet i eiermøtene. Kommunestyret som er 

generalforsamling i selskapet representerer eier i eiermøtene. Rådmann deltar på eiermøtene.  

 

Vedtektene har ikke bestemmelser om eiermøtene.   

 

2.2.3 Valgkomite 

Eierne skal sørge for at selskapets styre er sammensatt slik at det har nødvendig kompetanse 

for å kunne stå for selskapets drift.  

 

Generalforsamlingen velger en valgkomité som består av tre representanter. Alle tre 

representanter og vararepresentanter velges for en treårsperiode, hvor en skiftes ut hvert år. 

Valgkomiteen nominerer kandidater til verv som leder og nestleder blant aktuelle kandidater. 

Bestemmelser om valgkomiteen er ikke tatt inn i vedtektene for Nesset Kraft AS.  

 

Det opplyses i intervju at valgkomiteen normalt har samtaler med styret/ styreleder om behov 

for kompetanse før de starter sitt arbeid.  

 

I intervju kom det fram at nominasjonsordningen fokuserer på å sikre styrets samlede kompe-

tanse, og at dagens styre har nødvendig kompetansen. Iht vedtektene velges styrets leder og 

nestleder av generalforsamlingen for ett år. Styremedlemmer velges for to år slik at to er på 

valg hvert år. Dette sikrer kontinuitet i styret. 

 

2.2.4 Eierskapsmelding 

Nesset kommune er eier eller medeier i en rekke selskap som forvalter store verdier på vegne 

av fellesskapet. Nesset kommune utarbeidet en eierskapsmelding i 2011, jf. 

kommunestyrevedtak 16.6.2011 (sak 66/2011).  

 

Eierskapsmeldinger er et viktig styringsverktøy for kommunen og kommunens representanter 

i selskapet. Det vil også kunne være klargjørende og øke forutsigbarheten for selskapet. Av 
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eierskapsmeldingen fremgår kommunens eierstrategi og forventninger til selskapene, 

herunder forventninger til Nesset Kraft AS. 

 

Eierskapsmeldingen tar utgangspunkt i KS Eierforum sine 19 anbefalinger om eierskap, og 

det ble lagt til grunn at Nesset kommune sin eierpolitikk skal baseres på prinsipp, regler og 

rutiner innen følgende områder: 

 

1. Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte  

2. Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

3. Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/ vedtekter  

4. Vurderinger og valg av selskapsform  

5. Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet  

6. Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper 

7. Sammensetning og funksjon til eierorgan 

8. Gjennomføring av eiermøter  

9. Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor  

10. Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper  

11. Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene 

12. Styresammensetning i konsernmodell  

13. Oppnevnelse av vararepresentanter 

14. Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene 

15. Kjønnsrepresentasjon i styrene  

16. Godtgjøring og registrering av styreverv  

17. Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter 

18. Utarbeidelse av etiske retningslinjer  

19. Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak. 

 

2.2.5 Eierstrategi for Nesset Kraft AS 

Nesset kommune har ikke utarbeidet egen eierstrategi for Nesset Kraft AS.  

 

2.2.6 Vedtekter for Nesset Kraft AS 

Generelt 

Aksjeloven § 2-2 gir bestemmelser om minstekrav til vedtektene i et aksjeselskap. Selskapets 

vedtekter skal være registrert i Foretaksregisteret, jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering 

av foretak (foretaksregisterloven § 3-1 første ledd nr. 1). Vedtekter suppleres ofte av 

aksjonæravtaler, som ikke er regulert i loven. En aksjonæravtale er forpliktende for de av 

aksjeeierne som er part i avtalen, men den er ikke bindende for andre aksjonærer eller 

selskapet selv. 

 

En beslutning om å endre vedtektene for selskapet skal treffes av generalforsamlingen, 

dersom ikke annet er fastsett i lov. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av de 

avgitte stemmer av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen (jf. § 5-18, 

første ledd).  

 

Aksjeloven § 2-2, 1. ledd gir bestemmelser om minstekrav til vedtekter i et selskap. 

Vedtektene skal minst angi: 1) selskapets foretaksnavn 2) den kommunen i riket hvor 

http://abo.rettsdata.no/browse.aspx?sDest=gL19850621z2D78z2EzA73z2D1
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selskapet skal ha sitt forretningskontor 3) selskapets virksomhet 4) aksjekapitalens størrelse, jf 

§ 3-1 5) aksjenes pålydende (nominelle beløp) jf § 3-1 

 

Nesset Kraft AS 

Generalforsamlingen har vedtatt vedtekter for Nesset Kraft AS. Gjeldende vedtekter er sist 

revidert 22.5.2008, og har bestemmelser om formål, aksjekapital, styret, generalforsamling og 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

I vedtektene § 3 gis informasjon om formålet til Nesset Kraft AS. Formålet er: 

 

«Selskapet skal alene eller sammen med andre, drive med energirelatert virksomhet og 

delta i annen naturlig tilhørende virksomhet.»  

   

2.2.7 Andre organ i Nesset kommune som har oppgaver knyttet til 
Nesset Kraft AS 

I forbindelse med gjennomgang av delegasjonsreglementet i Nesset kommune i 2009, ble det 

gjort vedtak om å opprette et eget kraftutvalg. Kraftutvalget la en strategi for forvaltning av 

kommunens konsesjonskraft. Blant annet ble det bestemt at innbyggerne skulle få et pristilbud 

på strøm som på avtaletidspunktet lå 1-2 øre/kWh under det som er gjeldende markedspris. 

Kraftutvalget ble lagt ned høsten 2011 og myndighet ble overført til formannskapet, jf. 

Reglement for folkevalgte organer og Reglement for delegasjon punkt 3.4.5 (sist revidert 

6.7.2012).  

 

Formannskapet har myndighet til å forhandle avtaler om salg av kommunens konsesjonskraft 

og avtaler om fordeling av overskuddskraft med Møre og Romsdal fylke. 

 

Styreleder og daglig leder i Nesset Kraft AS har egne møter med formannskapet. 

 

2.2.8 Styrevervregisteret  

Styrevervregisteret er et verktøy som Kommunenes Sentralforbund (KS) tilbyr kommuner, 

fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper å ta i bruk. Her kan det søkes på personer i 

kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, 

styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser. 

 

Nesset kommunestyre har i vedtak av 30.10.2008, besluttet å slutte seg til ordninga om 

"Registrering av verv og økonomiske interesser i styrevervregisteret" på KS sin hjemmeside. 

For folkevalgte og ansatte i kommunen vil deres verv eller stilling være synlig. Registeret 

innhenter også opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret en gang pr. år. I tillegg 

kan du se eventuelle opplysninger personen selv har lagt inn om andre roller, verv eller 

interesser. 

 

2.2.9 Organisering av monopolvirksomhet 

Nesset Kraft AS driver nettvirksomhet som er drift og vedlikehold av høy- og lavspent 

distribusjonsnettet i Nesset kommune, i tillegg til kraftproduksjon. Nettvirksomheten og 

konkurranseutsatt virksomhet er organisert i samme selskap. 
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2.3 Vurdering og anbefaling 

Generalforsamling 

Det er konsistens mellom beslutningene i generalforsamlingen og den retning selskapet ellers 

drives. Signalene fra eier følges opp i og det blir rapportert til eier i generalforsamling eller 

eiermøte. Beslutningsstrukturen er i samsvar med lovverk, anbefalinger og interne 

retningslinjer.  

 

Eiermøte 

Eiermøtet skal sikre informasjonsutveksling mellom eier og ledelsen i selskapet. Det opplyses 

i intervju at det avholdes eiermøte umiddelbart før generalforsamling. Ordfører setter opp 

saksliste, og eier er normalt representert av kommunestyret. Det skal skrives protokoll/ 

oppsummering fra eiermøtene. Revisjonens gjennomgang viser at det ikke foreligger 

protokoll/ oppsummering fra eiermøtene i 2013. Revisjonen er av den oppfatning at det bør 

utarbeides beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet avklares hvem som skal skrive 

protokoll/ oppsummering, og hvem dette skal distribueres til. 

 

Valgkomite 

Det opplyses i intervju at valgkomiteen normalt har samtaler med styret/ styreleder om behov 

for kompetanse før de starter sitt arbeid. De som revisjonen har hatt samtaler med mener at 

valgordningen i selskapet i tilstrekkelig grad sikrer at styret har nødvendig kompetanse.  

 

I intervju kom det fram at nominasjonsordningen fokuserer på å sikre styrets samlede kompe-

tanse, og at dagens styre har nødvendig kompetansen. Styreleder og nestleder velges hvert år 

sammen med to styremedlemmer som velges for to år. Dette sikrer kontinuitet i styret.  

 

Eierskapsmelding 

Kommunestyret i Nesset kommune vedtok i møte 16.6.2011 i sak 66/11 Eierskapsmelding for 

Nesset kommune 2011. Vedtak lyder:  

 

«Eierskapsmeldingen for Nesset kommune datert 20. mai 2011 vedtas. Eierskapsmeldingen 

gjelder fra og med kommunevalgperioden og skal evalueres det siste året i 

kommunevalgperioden». 

 

I protokoll fra kommunestyre i nevnte sak, går det ikke fram om eller hvilke drøftelser det var 

i denne saken. For kommunerevisjonen framstår det som kommunestyret har gitt sin 

tilslutning til KS sine 19 anbefalinger, uten å gå nærmere inn på hva dette betyr for 

forvaltning av selskaper som kommunen eier. 

 

Revisjonen viser til rådmannens saksutredning som sier noe om de utfordringene eier står 

overfor og bør avklare. Under gjengis sentrale deler av saksutredningen:  

 
Saksopplysninger 

Kontrollutvalget i Nesset tok opp i møte den 23.2.2010 spørsmålet om eierskapskontroll. 

Denne eierskapskontrollen er obligatorisk og skal gjennomføres årlig. For å kunne gjennomføre en 

slik eierskapskontroll må det utarbeides retningslinjer for forvaltning av kommunens eierinteresser 

i selskap. Dette er hjemlet i kommunelovens § 77 nr.5. 

 

Formålet med eierskapskontrollen er å kontrollere at den som forvalter kommunens eierskap 

utøver myndighet på den måten som er fastsatt i vedkommende selskapslov, og i samsvar med 

vedtak og forutsetninger for forvaltning av eierinteressene. Eierskapsmeldingen skal diskutere 
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kommunen sine motiv for å etablere eller å delta i selskap. Videre å få etablert prinsipper og 

retningslinjer for kommunen sin eierstyring, rammer for utøvelse av eierskap i ulike 

selskapsformer, samt regler og prosedyrer for politisk og administrativt oppfølging av selskapene. 

 

En forutsetning for aktivt eierstyring er at det fra eier sin side er formulert forventninger, mål og 

strategier for selskapene. Eier sine forventninger og strategier skal være utgangspunktet for 

selskapskontrollen og for behandling av selskapet si drift og resultat. 

 

Det blir foreslått en ordning der eierskapsmeldingen rulleres i kommunestyret hvert 4 år. 

Forttrinnvis året etter at det har hvert kommunevalg. En slik behandling vil utvikle kommunen som 

eier og klargjøre rollefordelinga mellom eier og selskap. 

 

Selskapene sine strategiske mål blir i stor grad utformet av styrene i selskapene. Derfor er det 

viktig at kommunestyret i Nesset overfor selskap med store kommunale eierinteresser aktivt 

definerer og revurderer motiv, mål og forventninger. Styret si oppgave blir å videreutvikle 

strategien og å arbeide for å realisere selskapene sine mål. 

 

KS Eierforum – 19 råd om eierskap og selskapsledelse 

KS Eierforum er et kompetanseforum i regi av Kommunens Sentralforbund. Eierforumet har 

utarbeidet nitten råd om eierskap, selskapsledelse og kontroll. Sist revidert i februar 2010. 

Nesset kommune sin eierskapsmelding er systematisert etter KS Eierforum sine råd, som langt 

på vei er lagt til grunn for de prinsipp, retningslinjer og rutiner som inngår i eiermeldingen. 

 

Oppbyggingen av eierskapsmeldingen 

Eiermeldingen er delt i 2. Del 1 presenterer aktuelle selskapsformer for kommunen, felles 

prinsipp og strategier for god eierstyring i de ulike selskapsformene, samt prosedyrer for politisk 

og administrativt forvaltning av eierstyringen. Del 2 omhandler selskap som Nesset kommune eier 

eller har eierinteresser i. 

 

Vurdering 

Dette er den første eierskapsmeldinga for Nesset kommune. Det er derfor viktig at kommunestyret 

bruker tid på å sette seg inn meldingen. Rådmannen har begrenset eierskapsmeldingen slik at de 

selskapene kommunen har liten eierandel i blir referert i en konsentrert oppstilling. For de andre 

selskapene er det viktig at kommunestyret klargjør eierstrategien. Dette gjelder spesielt Nesset 

Kraft AS der eierskapet er finansielt motivert. 

 

Rådmannens innstilling 

Eierskapsmelding for Nesset kommune, datert 20. mai 2011, godkjennes som kommunens plattform 

for eierstyring. Eierskapsmeldingen evalueres hvert 4 år. Fortrinnsvis året etter at det har hvert 

kommunevalg. 

 

Kommunerevisjonen konstaterer at det nesten fire år etter at eierskapsmelding ble vedtatt ikke 

er grepet fatt i punkt 1, 3 og 5 i forhold til Nesset Kraft AS. Etter revisjonens mening bør eier 

vurdere om det skal utarbeides egen eierstrategi for selskapet, og gjennom dette for eksempel 

avklare forventninger til avkastning, utbytte og nivå på enkeltinvesteringer som skal 

godkjennes av generalforsamlingen. 

 

Eierstrategi  

Nesset kommune har ikke utarbeidet egen eierstrategi for Nesset Kraft AS. En egen 

eierstrategi for selskapet vil kunne konkretisere bestemmelsene i eierskapsmeldingen slik at 

eier klargjør sine strategier for selskapet.  

 



Nesset Kraft AS - Selskapskontroll 

HØRINGSUTKAST 17.2.2015  14 

I KS Eierforum sine anbefalinger om eierskap m.m. gis det anbefalinger om utarbeidelse og 

revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/ vedtekter (anbefaling nummer 4). Det bør i 

selskapsstrategien klargjøres forventninger knyttet til for eksempel type avkastning, enten det 

er i finansiell forstand eller på annen måte. Styret skal i henhold til aksjeloven foreslå utbytte 

innenfor de begrensninger aksjeloven setter for adgangen til å utdele utbytte. Det er derfor 

viktig at eierne har forventninger om en utbyttepolitikk som gjør at selskapets formål kan 

realiseres.  

 

Nesset Kraft AS er et viktig selskap for kommunen. Eier av Nesset Kraft AS bør etter 

revisjonens mening vurdere om det skal utarbeides egen eierstrategi for selskapet, og gjennom 

dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet. Dette gjelder særlig spørsmål knyttet til 

avkastning og utbytte, eiers rolle ved låneopptak, og rapportering til eier. 

 

Vedtekter 

Generalforsamlingen har vedtatt vedtekter for Nesset Kraft AS. Gjeldende vedtekter er sist 

revidert 22.5.2008, og er i tråd med aksjelovens bestemmelser. Etter revisjonens vurdering 

bør vedtektene revideres jevnlig.  

 

Styrevervregisteret 

Revisjonen ser det som positivt at kommunestyre har vedtatt å slutte seg til ordninga om 

"Registrering av verv og økonomiske interesser i styrevervregisteret" på KS sin hjemmeside. 

For folkevalgte og ansatte i kommunen vil deres verv eller stilling være synlig. Registeret 

innhenter også opplysninger fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret en gang pr. år. I tillegg 

kan du se eventuelle opplysninger personen selv har lagt inn om andre roller, verv eller 

interesser. 

 

Organisering av monopolvirksomhet 

Nesset Kraft AS opererer med konkurransevirksomhet i form av kraft produksjon og 

kraftomsetning, og monopolvirksomhet i form av nettvirksomhet. Virksomhetene er 

organisert i samme selskap. 

 

I eierskapsmelding for Nesset kommune punkt 1.3 nummer 5 gis det retningslinjer for fysisk 

skille mellom monopol og konkurransevirksomhet: 

 

«Nesset kommune som eier skal foreta en særlig vurdering av om selskap driv 

konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet. Kommunen vil i slike tilfeller i 

størst mulig grad legge til grunn at selskap og virksomheter som dette er aktuelt for skiller 

ut de konkurranseutsatte aktivitetene fysisk og organisatorisk fra monopolvirksomhet for å 

unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og kryssubsidiering.» 

 

I KS sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt eide selskaper 

og foretak gis det anbefaling om fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet 

(anbefaling nummer 5). Selskaper som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til 

monopolvirksomhet, bør i henhold til anbefalingen som hovedregel skille ut virksomheten for 

å unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og kryssubsidiering. Anbefalingene 

påpeker videre at organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt mulig være 

ledelsesmessig, personalmessig og fysisk atskilt fra monopolvirksomheten. Dette må være 

utgangspunktet, og oppfyller man ikke dette må det være en bevissthet om hvorfor. 
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Reiten-utvalgets rapport om organiseringen av strømnettet som ble lagt fram for Olje- og 

energidepartementet våren 2014 har som ett av syv hovedforslag at det innføres et 

selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nett og annen virksomhet. 

 

Revisjonen har ikke mottatt informasjon om at fysisk skille mellom monopol og 

konkurransevirksomhet har vært tema på generalforsamling. I eiermøte 22.5.2014 er det 

opplyst at dette var et tema under eventuelt, det foreligger imidlertid ikke referat fra dette 

møte. Styreleder og dagligleder i Nesset Kraft AS opplyser at selskapet har konkludert med at 

det hittil ikke har vært aktuelt å skille ut nettvirksomheten i eget selskap.  

 

Anbefaling 

På bakgrunn av de funn som det er redegjort for i rapporten anbefaler revisjonen at Nesset 

kommune vurderer å iverksette følgende tiltak for å sikre god eierstyring: 

 Eier bør utarbeide beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet avklares hvem som 

skal skrive protokoll/ oppsummering og hvem dette skal distribueres til. 

 Eier bør vurdere om det skal utarbeides en egen eierstrategi for Nesset Kraft AS, og 

gjennom dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet.  

 Eier bør foreta en særlig vurdering sammen med Nesset Kraft AS om de 

konkurranseutsatte aktivitetene i selskapet fysisk og organisatorisk bør skilles fra 

monopolvirksomhet, jf Eierskapsmelding punkt 1.3 nummer 5.  

 

3 Den interne styringen av Nesset Kraft AS  

3.1 Problemstilling og revisjonskriterier 

Problemstilling 

 Utøves den interne styring av Nesset Kraft AS i samsvar med regelverk for dette? 

 

Revisjonen har avgrenset undersøkelsen av selskapets interne styring til å se på styrets og 

daglig leders virksomhet. Dette området må sees i sammenheng med kapittel 4 der revisjonen 

vurderer økonomistyringen i Nesset Kraft AS. 

 

Revisjonskriterier 

 Nesset Kraft AS drives i samsvar med gjeldende lover, regler og vedtekter for selskapet 

o Styret har komplementær kompetanse  

o Styret har vedtatt instruks for sitt arbeid  

o Styret holder seg orientert om selskapets økonomiske stilling 

o Styret har fastsatt instruks for daglige ledelsen 

o Daglig leder følger de retningslinjer og pålegg som styret gir  

o Det er utarbeidet etiske retningslinjer 

 

Revisjonskriteriene som Nesset Kraft AS er vurdert mot er gitt i aksjeloven, regnskapsloven 

(Rskl.) og revisorloven. I tillegg vurderes selskapet mot krav i eierskapsmelding og vedtekter 

for Nesset Kraft AS, og styreinstruks og instruks for daglig leder. Revisjonen vurderer også 

selskapet i forhold til KS Eierforum sin anbefaling om eierskap m.m. 
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3.2 Faktabeskrivelse 

3.2.1 Styret 

Styret velges av kommunestyret. Styret har fem medlemmer, og tre vararepresentanter i 

prioritert rekkefølge. Et av styremedlemmene representerer de ansatte. I tillegg har styret en 

observatør fra de ansatte, denne møter i styremøtene og er vara for ansattes representant i 

styret.  

 

Det er vanligvis 6 til 8 styremøter i året.  

 

Det gjennomføres opplæringstiltak innen styrearbeid for nye styremedlemmer. Noe av 

opplæringen skjer i samlet styre. Andre deler av opplæring skjer ved deltakelse på kurs og/ 

eller konferanser. Det kom fram i intervju at nye styremedlemmer raskt får kunnskap om 

hovedoppgavene til selskapet. I første styremøte etter generalforsamling gis det informasjon 

og opplæring til nye styremedlemmer. Styremedlemmene får utlevert styreperm med 

relevante dokumenter om selskapet. Det er avsatt ressurser som skal sikre styrets kompetanse 

gjennom interne kurs og kurs gjennom bransjeorganisasjon eller andre aktører. 

 

Kommunestyret gir innspill til driften av selskapet gjennom eiermøter, og kan gjennom 

vedtak i generalforsamling ta beslutninger.  Dette er i tråd med prinsippet om at styremedlem-

mers lojalitet skal ligge i det selskapet man er en del av og ikke hos den som har nominert 

vedkommende. Styremedlemmer har samme bestemmelser om taushetsplikt for saker som 

angår selskapet overfor eierkommunen som overfor andre eksterne parter.  

 

I intervju framkom det at habilitet vurderes for personer som har verv eller er ansatt i Nesset 

Kraft AS etter samme regler som for kommunene. Som hovedregel velges ikke ansatte i 

Nesset kommune eller medlemmer av kommunestyret til styret i Nesset Kraft AS.   

 

Styret er bevist på at styrets viktigste oppgaver er å føre kontroll med daglig leders ledelse av 

Nesset Kraft AS, og styret har vedtatt instruks for daglig leder. Instruks gjennomgås i 

forbindelse med tilsetting av ny daglig leder. Styret evaluerer en gang i året daglig leder, uten 

at denne er til stede i møtet. Basert på drøftelsene i styret gjennomfører styreleder årlig 

evalueringssamtale med daglig leder. 

 

Styret gjennomføres løpende kontrollen med daglig leder gjennom faste saker på styremøtene 

om økonomi og orienteringer fra daglig leder. 

  

Saker vedrørende helse, miljø og sikkerhet inkludert sykemeldingsstatistikk behandles i 

styremøter.  

 

Revisor deltar på styremøte når årsregnskap behandles. Revisor møter i generalforsamling. 

Revisor har ikke egne møter med styret uten at daglig leder er til stede. 

 

Saksliste og sakspapirer til styremøtene utarbeides av styreleder og daglig leder og sendes til 

styremedlemmene i god tid før hvert møte. Det utarbeides protokoll etter hvert styremøte som 

signeres av deltakerne på påfølgende styremøte.  

 

Innkalling og protokoll fra styremøter legges ikke ut på selskapets hjemmeside. Dette er 

begrunnet med at mange saker er av forretningsmessig art. Hvis slike dokument skal gjøres 

tilgjengelig kreves et stort arbeid med å sladde taushetsbelagt informasjon. Styret har ikke 
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vurdert åpenhet rundt styrets møter. Det er sjelden at noen krever innsyn i disse dokumentene. 

Årsmeldinger er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.  

 

3.2.2 Styreinstruks 

Styret har vedtatt en instruks for sitt arbeid. Instruksen er fastsatt iht aksjeloven § 6-23. 

Dokumentet er sist revidert 26.2.2008.  

 

Styreinstruksen har i punkt 3.1 til 3.18 bestemmelser om styrets arbeid og saksbehandling. 

 

3.2.3 Daglig leder 

Ansettelses- og oppsigelsesmyndigheten knyttet til stilling som daglig leder er lagt til styret. 

Dette er i tråd med vanlige styringsprinsipper at daglig leder ansettes av styret som også 

fastsetter dennes lønn. Ny daglig leder tiltrådte 1.1.2013, og ble ansatt av styret. 

 

Styret har vedtatt en instruks for sitt arbeid. Dokumentet som sist ble revidert 26.2.2008 har i 

punkt 4.1 til 4.6 bestemmelser om daglig leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. 

 

Styret har vedtatt instruks for daglig leder. I forbindelse med tilsetting av ny daglig leder ble 

instruksen gjennomgått. Selskapet har inngått ansettelsesavtale med daglig leder som blant 

annet omhandler selskapets mål, og ansvar og myndighet.  

 

Daglig leder og økonomisjef informerer om selskapets økonomi på hvert styremøte. Nesset 

Kraft AS har en økonomiavdeling bestående av økonomisjef og to ansatte. Disse utarbeider 

nødvendige dokumenter som legges fram for styret. Det legges frem måneds- og 

halvårsrapporter, og eventuelle avvik fremskrives i rapportene til en årsprognose.  

 

Daglig leder rapporterer til styret om det avdekkes at det blir vesentlig svikt i inntektene eller 

økning i utgiftene i forhold til budsjett.  

 

Daglig leder gir også informasjon i styremøtene om forvaltningstjenestene. Det er periodisk 

rapportering på disse områdene til styret.  

 

Daglig leder har ikke interesser i andre selskap eller bierverv. 

 

Daglig leder informerer i etterkant av det enkelte styremøte ansatte om avgjørelser som er tatt. 

 

3.2.4 Etiske retningslinjer 

Etiske retningslinjer setter opp grenser for ansattes adferd i ulike situasjoner. Dette vil kunne 

være med å skape et godt omdømme for selskapet. Det er derfor anbefalt å utarbeide slike 

retningslinjer, jf. KS Eierforum sine anbefalinger om eierskap m.m. (nr. 18).  

 

Nesset Kraft AS har særskilte etiske retningslinjer datert 19.2.2009 og sist endret 10.3.2012. 

retningslinjene består av fem korte avsnitt som omtaler: 1) Lojalitet 2) Ansvar 3) 

Representasjon 4) Uavhengighet 5) Profesjonalitet 
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3.3 Vurdering 

De undersøkelser som revisjonen har gjennomført viser at Nesset Kraft AS styres i tråd med 

kommunestyrets vedtak og intensjoner. Revisjonen har ikke avdekket forhold som tilsier at 

selskapet ikke drives i samsvar med gjeldende lover, regler og vedtekter for selskapet. 

 

Det er krav til representasjon av begge kjønn i styret. To av medlemmene er kvinner, og 

selskapet oppfyller derfor dette kravet. 

 

Styret har vedtatt en instruks for sitt arbeid. Styreinstruksen har i punkt 3.1 til 3.18 

bestemmelser om styrets arbeid og saksbehandling. Revisjonen har hatt samtaler med 

styreleder, dette sammen med gjennomgang av styreprotokoll for 2010 til 2014 tilsier at 

styremøtene gjennomføres iht instruks. 

 

Nesset Kraft AS har i tråd med KS Eierforum sin anbefaling om eierskap m.m. utarbeidet 

etiske retningslinjer. KS anbefaler at retningslinjene diskuteres og eventuelt revideres årlig. 

Revisjonen kan ikke se at dette gjøres i Nesset Kraft AS. Nesset Kraft AS kan med fordel 

legge inn som fast punkt hvert år på kontormøter og i styremøter diskusjon, og eventuell 

revidering, av de etiske retningslinjene.  

 

4 Økonomistyring 
Revisjonen har som del av selskapskontroll undersøkt selskapets rutiner knyttet til 

økonomistyring, herunder økonomiplan og årsregnskap. 

 

4.1 Problemstilling og revisjonskriterier 

Problemstilling 

 Er økonomistyringen i Nesset Kraft AS i tråd med reglene for dette? 

 

Revisjonen har valgt å undersøke noen problemstillinger som er utledet fra krav gitt i 

aksjeloven, regnskapsloven (Rskl.) og revisorloven. 

 

Revisjonskriterier 

 Det utarbeides økonomiplaner hvert år 

 Det utarbeides årsberetning og årsregnskap i samsvar med regelverk 

 Investeringer og lånopptak foretas iht styrende dokumenter og regelverk  

 

Revisjonskriterier er den målestokk som funnene i undersøkelsen blir vurdert opp mot. I 

denne undersøkelsen er revisjonskriteriene særlig utledet av kommuneloven (koml.), 

regnskapsloven (rskl.) og forvaltningsloven (fvl.). De enkelte kriteriene er omtalt under det 

enkelte punkt i rapporten. 

 

4.2 Faktabeskrivelse 

Økonomiplan 

Nesset Kraft AS utarbeider årlige økonomiplaner inkludert investerings- og 

finansieringsbudsjett. Det har vært drøftet i styret om selskapet skal utarbeide økonomiplan 

for fire år som rulleres årlig – styret har ikke ønsket dette. 
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Årsregnskap 

Styret utarbeider årsregnskap og årsberetning for selskapet hvert år. Dokumentene behandles i 

generalforsamlingen som normalt tar disse til orientering.  

 

Nesset Kraft AS har avlagt årsregnskap og årsberetning hvert år i undersøkelsesperioden i tråd 

med kravene for dette, jf aksjeloven og Rskl. § 3-1. 

 

Revisor har i perioden ikke avdekket forhold som har krevd påpekning gjennom revisjons-

beretningene (revisorloven § 5-6) eller nummererte brev (revisorloven § 5-4). 

 

Nesset Kraft AS har rutiner som sikrer at selskapet oppfyller kravene til innsending av 

opplysninger til offentlige registre. Selskapet sender inn nøkkelopplysninger til 

Brønnøysundregistrene, jf rskl. § 8-2. Årsregnskapene for 2009-2013 er korrekt levert, og 

rapportert om endringer i styret i perioden er sendt til Brønnøysundregisteret. 

 

Resultatregnskap 2010-2013 
                      År 

Regnskapsposter 

2010 2011 2012 2013 

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 

SUM driftsinntekter  55 346 915 51 640 418 49 467 064 51 519 328 

SUM driftskostnader  44 933 389 47 395 726 47 554 109 47 042 872 

DRIFTSRESULTAT 10 413 527 4 244 693 1 912 956 4 476 457 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER 

Resultat finansposter -1 427 898 -1 254 437 -1 774 427 -964 541 

Resultat før skattekostnad 8 985 628 2 990 256 138 529 3 511 916 

SKATTEKOST 

SUM skattekostnad 2 726 030 847 385 95 914 1 014 741 

Årsoverskudd 6 259 598 2 142 871 42 615 2 497 175 

OVERFØRINGER/ DISPONERINGER 

Avsatt til utbytte - ordinært 3 129 799 1 071 435 0 1 248 587 

Avsatt til annen egenkapital 3 129 799 1 071 436 42 615 1 248 588 

SUM overføringer 6 259 598 2 142 871 42 615 2 497 175 

Kilde: Nesset Kraft AS Årsrapport inkludert årsregnskap 2010, 2011, 2012 og 2013 

 

Låneopptak 

Nesset Kraft finansierer sine investeringer gjennom låneopptak. Selskapets låneopptak er ikke 

begrenset slik at driftslån ikke skal overstige en viss sum og lån til investeringer ikke skal 

overstige en viss sum. 

 

Styret formidler informasjon om investeringer og lånopptak til eier i regnskap og 

investeringsoversikter.  
 

4.3 Vurdering og anbefaling 

De undersøkelser som revisjonen har gjennomført viser at økonomistyringen i Nesset Kraft 

AS er i tråd med reglene for dette. 

 

Styret får informasjon på styremøtene om selskapets økonomiske stilling og skal gjennom 

dette påser at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 

kontroll.  
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Selskapet har avlagt årsregnskap og årsberetning hvert år i undersøkelsesperioden i tråd med 

kravene for dette. Selskapets revisor har i undersøkelsesperioden ikke avdekket forhold som 

har krevd påpekning gjennom revisjonsberetningene  

 

Selskapet har rutiner som skal sikrer at selskapet oppfyller kravene til innsending av 

opplysninger til offentlige registre. 

 

Nesset Kraft AS finansierte sine investeringer gjennom banklån. Når sak fremmes for styret er 

finansieringsordningen del av saksutredningen. Administrasjon informerer og fremmer sak for 

styret. Styret informerer generalforsamling om investeringer. Selskapets låneopptak er ikke 

begrenset slik at driftslån ikke skal overstige en viss sum og lån til investeringer ikke skal 

overstige en viss sum. Eier bør etter revisjonens mening ta stilling til om låneopptak over et 

gitt beløp skal kreve vedtak i generalforsamling. 

 

Styret formidler informasjon om investeringer og lånopptak til eier i regnskap og 

investeringsoversikter.  

 

Anbefaling 

På bakgrunn av de funn som det er redegjort for i rapporten anbefaler revisjonen at Nesset 

kommune vurderer å iverksette følgende tiltak for å sikre god eierstyring: 

 Eier bør ta stilling til om låneopptak over et gitt beløp skal forankres i vedtak i 

generalforsamling. 

 Nesset Kraft AS kan med fordel utarbeide oversikt som viser verdiene til henholdsvis 

vannkraftverkene, vannkraftprosjektene, og distribusjonsnettet.  

 

5 Nesset Kraft AS – offentlighetsloven 
Formålet med dette temaet er å beskrive selskapenes forhold til offentlighetsloven og vurdere 

om selskapenes praksis er i tråd med regelverket.  

 

Innledningsvis ser vi på om selskapet er omfattet av offentlighetsloven. Hvis selskapet 

omfattes av offentlighetsloven har revisjonen definert følgende problemstillinger:  

 Sikrer selskapets rutiner at arkivverdig post journalføres fortløpende?  

 Sikrer selskapets rutiner innsynsrett i offentlige dokumenter i samsvar med 

offentlighetsloven?  

 Er regelverk og rutiner kjent i organisasjonen?  

 

5.1 Problemstilling og revisjonskriterier  

Problemstilling 

 Omfattes Nesset Kraft AS av offentlighetsloven?  

 

Revisjonskriterier 

Hvilke selskap som er omfattet finner vi kriteriene for i offentleglova § 2 som sier at: 
 

«Lova gjeld for:  

a) staten, fylkeskommunane og kommunane,  

b) andre rettssubjekt i saker der dei gjer enkeltvedtak eller utferdar forskrift,  
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c) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller 

indirekte har ein eigardel som gir meir enn halvparten av røystene i det øvste organet 

i rettssubjektet, og  

d) sjølvstendige rettssubjekt der stat, fylkeskommune eller kommune direkte eller 

indirekte har rett til å velje meir enn halvparten av medlemmene med røysterett i det 

øvste organet i rettssubjektet.  

Bokstavane c og d gjeld ikkje rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse 

med og på same vilkår som private. For verksemder som etter offentleg oppkjøp eller liknande 

kjem inn under bokstavane c eller d, gjeld lova frå og med fjerde månadsskiftet etter den 

månaden da vilkåra vart oppfylte.»  

 

En viktig endring skjedde fra 1.1.2009 ved at dens virkeområde i forhold til selskaper og 

andre selvstendige rettssubjekter er regulert mer direkte i loven enn tilfellet var med den 

forrige loven. Det er nå slått fast at loven gjelder for selskaper og andre rettssubjekter som det 

offentlige samlet sett har avgjørende innflytelse over (§ 2 bokstav c og d). Det avgjørende for 

selskaper er om det offentlige direkte eller indirekte har en eierandel som gir mer enn 

halvparten av stemmene i det øverste styringsorganet i selskapet, dvs. generalforsamling, 

representantskap eller tilsvarende.  

 

For aksjeselskaper med delvis kommunalt eierskap må det gjøres en konkret vurdering av om 

kravet er oppfylt. Samtidig er det tatt inn et unntak for rettssubjekter som i hovedsak driver 

næringsvirksomhet i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private.  

 

5.2 Faktabeskrivelse 

Nesset Kraft AS er 100 % eid av Nesset kommune. Selskapet driver nettvirksomhet som er 

drift og vedlikehold av høy- og lavspent distribusjonsnettet i Nesset kommune, i tillegg til 

kraftproduksjon. Selskapet drev fram til 1.9.2013 også en egen installasjonsavdeling. 

Selskapet har også som mål å dekke kundene sine behov for kommunikasjon og samhandling 

gjennom en framtidsretta bredbåndsteknologi.  

 

5.3 Vurdering og anbefaling 

Nesset Kraft AS er 100 % eid av Nesset kommune. Selskapet er dermed fullt ut kommunalt 

eid og faller inn under lovens virkeområde, jf. ofl. § 2 første ledd bokstav c).  

 

Spørsmålet er om Nesset Kraft AS er omfattet av unntaket i lovens § 2 første ledd andre 

punktum. Her fremgår det at bokstav c likevel ikke gjelder for: “rettssubjekt som hovudsakleg 

driv næring i direkte konkurranse med og på same vilkår som private”.  

 

Bakgrunnen for unntaksregelen er konkurranserelatert. Når man unntar slike rettssubjekter 

unngår man at de blir påført konkurranseulemper. Selv om offentleglova i liten grad bidrar til 

å eksponere dokumenter som det ut fra konkurransemessige betraktninger vil være uheldig at 

gjøres kjent, kan det ikke utelukkes at dette kan skje. Innsynsrett vil også kunne utgjøre en 

konkurransemessig ulempe i form av administrativt merarbeid.  

 

I vilkåret om at selskapet “hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på same 

vilkår som private”, ligger det for det første et krav om at selskapets hovedformål må være å 

drive næring. Altså et krav om at selskapet driver virksomhet med sikte på økonomisk 

fortjeneste.  
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I regnskapet for 2013 opplyses det at inntekter i hovedsak kommer fra produksjon og salg av 

strøm.  

 

Det avgjørende spørsmålet blir om selskapet driver i “direkte konkurranse med og på same 

vilkår som private”. Det er ikke nærmere fastsatt hvor stor del av virksomheten som må være 

konkurranseutsatt for at unntaksvilkåret skal gjelde, men det følger av veilederen til 

offentleglova pkt. 3.3.2, utgitt av Justisdepartementet, at det kreves mer enn halvparten. Det 

kreves imidlertid ikke at hele eller nesten hele virksomheten er konkurranseutsatt.  

 

Hva som nærmere menes med “direkte konkurranse” er definert i forarbeidene til loven, se 

Ot.prp. nr. 102 (2004-2005), side 116. 
  

“Etter første ledd andre punktum gjeld lova likevel ikkje for eit sjølvstendig rettssubjekt som går inn under 

første ledd bokstav c eller d dersom rettssubjektet hovudsakleg driv næringsverksemd i direkte konkurranse 

med og på same vilkår som private. Ein liknande regel var med i forslaget frå i utvalfleirtalet til § 2 første ledd 

bokstav b tredje punktum, sjå NOU 2003: 30 s. 252 og s. 254. Etter utvalsfleirtalet sitt forslag skulle likevel 

vurderinga av om rettssubjektet var konkurranseutsett, skje i høve til dei ulike delane av verksemda, slik at 

berre dei delane som var utsett, for direkte konkurranse frå private skulle vere unnatekne. Etter departementet 

sitt forslag skal det ikkje skje noka slik vurdering av dei enkelte delane av verksemda, men det avgjerande er 

om verksemda sedd under eitt hovudsakleg driv næringsverksemd i direkte konkurranse med private. Dersom 

dette er tilfellet og verksemda også driv på same vilkår som private, vil heile verksemda falle utanom lova sjølv 

om mindre delar av verksemda ikkje er utsette for konkurranse. På den andre sida vil lova gjelde for heile 

verksemda sjølv om nokre delar av verksemda er konkurranseutsette så lenge verksemda ikkje hovudsakleg 

driv næringsverksemd i direkte konkurranse med private.  

Meininga med kravet om at rettssubjektet hovudsakleg må drive næringsverksemd i direkte konkurranse med 

private, er å vidareføre dei retningslinjene som er lagde til grunn ved vurderinga av konkurransemomentet i 

heilskapsvurderinga etter gjeldande rett. Vilkåret skal tolkast nokså strengt. Relevant konkurranse vil berre 

liggje føre dersom verksemda er utsett for konkurranse innanfor hovudmarknaden sin. […] At verksemda må 

vere utsett for direkte konkurranse frå private, skal tolkast slik at konkurranse frå andre verksemder som er 

omfatta av offentleglova, ikkje vil kunne føre til at lova ikkje gjeld. Grunngivinga for at konkurranse kan føre 

til at ei verksemd blir halden utanfor lova, er omsynet til at verksemda skal ha same rammevilkår som 

konkurrentane. Dette omsynet slår ikkje til dersom også konkurrentane er omfatta av lova.”  

 

Av forarbeidene fremgår det altså at det skal legges til grunn et snevert konkurransebegrep, og 

at indirekte konkurranse ikke vil være relevant. Det er et krav at selskapet må være utsatt for 

reell konkurranse innenfor virksomhetens hovedmarked. Det må være konkurranse om 

kundene til det produkt som Nesset Kraft AS handler med, altså strøm. Konkurransen må 

være fra private, altså fra andre tilbydere som ikke er omfattet av offentleglova. 

Konkurransetilsynets kraftprisoversikt viser at det er private tilbydere i Nesset kommune.  

 

Nesset Kraft AS opplyser at virksomheten i selskapet i hovedsak går ut på kraftproduksjon. I 

selskapets årsregnskap for 2013 fremgår det at 21,5 mill av omsetningen kommer fra 

salgsinntekter fra nett av en total driftsinntekt på kr. 51,5 mill. Hoveddelen av inntektene 

kommer fra kraftproduksjon og andre driftsinntekter.  

 

Dette betyr at 42 % av driftsinntektene i 2013 kom fra nettvirksomhet, som er monopolbasert. 

Isolert sett tilsier dette at offentlighetslovens regler ikke gjaldt for selskapet i 2013. 

 

Nesset Kraft AS  

Driftsinntekter 2010 2011 2012 2013 

Sum drifts inntekter monopol 20 309 000 17 630 000 19 380 000 21 587 000 

Sum driftsinntekter 55 346 915 51 640 418 49 467 064 51 519 328 

Monopolvirksomhet (nett) i % 

av total inntekt i selskapet 

 

37 % 

 

34 % 

 

39 % 

 

42 % 
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For perioden 2010 til 2013 utgjorde salgsinntekter fra monopolvirksomhet markant mindre 

enn halvparten av de totale driftsinntektene til selskapet.  

 

Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at Nesset Kraft AS sin oppgave i hovedsak er å 

selge strømmen til andre enn aktører på det private markedet, eller at selskapet er i en 

monopolsituasjon.  

 

Nesset Kraft AS har ikke oversikt som viser markedsverdien knyttet til virksomhetene som 

selskapet driver. Selskapet kan med fordel utarbeide oversikt som viser verdiene til 

vannkraftverkene og vannkraftprosjektene, og distribusjonsnettets verdi. Markedsverdien av 

den konkurranseutsatte delen av Nesset Kraft AS antas å utgjøre mer enn halvparten av den 

samlede selskapsverdien.  

 

Det er fylkesmennene som avgjør klager på avslag om innsyn i enkeltdokumenter. Det har 

vist seg at det er ulike avgjørelser i fylkene i saker som omhandler hvorvidt energiselskap er 

underlagt offentlighetsloven eller ikke. Eksempler på dette er:  
 

Fylkesmannen i Oppland har vedtatt at energiselskapene AS Eidefoss (brev av 22.11.2012) og Gudbrandsdal 

Energi AS (brev av 22.11.2012) ikke er omfattet av offentleglova. Begge selskapene er fullt ut offentlig eid, 

og i utgangspunktet faller de da inn under offentleglovas virkeområde. Spørsmålet Fylkesmannen måtte ta 

stilling til var om unntaket for “rettssubjekt som hovudsakleg driv næring i direkte konkurranse med og på 

same vilkår som private” slår inn for disse to selskapene. Fylkesmannen kom til at begge selskapene har 

såvidt stor andel av sin omsetning fra konkurranseutsatt virksomhet (energiproduksjon og salg til 

sluttbruker) at offentleglova likevel ikke blir gjeldende.  

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal fastslo i 2011 at kraftselskapene Tafjord Kraft AS, Nordmøre Energiverk 

AS (NEAS) og Tussa Kraft AS er omfattet av offentleglova. Alle de tre kraftselskapene er tilnærmet 100 % 

offentlig eid. Gjennom sitt eierskap har kommunene samlet avgjørende innflytelse i de ulike styrene. Dette 

gjør at selskapene er omfattet av offentleglova etter lovens § 2 (1) bokstav c. Avgjørende for denne 

vurderingen er likevel om selskapene er utsatt for konkurranse, slik at de må unntas fra loven etter § 2 (2). 

Dersom selskaper skal unntas på grunn av konkurranse, må konkurransen gjelde mer enn halvpartene av 

selskapenes virksomhet (hovedsakelig), den må komme fra samme marked som selskapene driver i (direkte), 

og selskapene må være i en reell konkurransesituasjon, dvs. ikke få noen fordeler som private aktører ikke 

har (på samme vilkår). 

 

Nesset Kraft AS opplyser at selskapene ikke har foretatt en juridisk vurdering i forhold til 

offentlighetsloven. Møre og Romsdal Redaktørforening gjennomførte i 2011 et 

offentlighetsprosjekt «operasjon døråpner». I prosjektet ble en rekke offentlig eide selskap 

kontaktet og bedt om å svare på noen spørsmål om selskapet kommer inn under offentleglova, 

og noen oppfølgingsspørsmål om offentlig innsyn. Nesset Kraft AS var ikke del av 

undersøkelsen, men de problemstillinger som tas opp er relevant å avklare for selskapet. 

 

Energi Norge har laget en praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven. Håndboken er 

utarbeidet av Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, og er beregnet for ledere 

og medarbeidere i selskaper som er omfattet av den nye offentlighetsloven. Den nye 

offentlighetsloven med forskrift trådte i kraft 1.1.2009. Håndboken er utarbeidet for å hjelpe 

selskapene til å håndtere den nye loven i praksis. Boken gir en oversikt over hvilke typer 

virksomhet som er omfattet av loven og hvilke kriterier som i denne sammenheng er sentrale. 

Videre gjennomgås regler for journalføring, saksbehandlingsregler ifm håndtering av inn-

synsbegjæringer og regler for hvilke saksdokumenter/opplysninger selskapet skal gi innsyn i.  

 

Selskaper som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet, bør i 

henhold til anbefalinger fra KS Eierforum som hovedregel skille ut virksomheten for å unngå 

http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html#2
http://www.lovdata.no/all/hl-20060519-016.html#2
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mistanke om muligheten for rolleblanding og kryssubsidiering. Hvis et slikt skille 

gjennomføres i Nesset Kraft AS vil dette sikre at nettvirksomheten blir omfattet av 

offentlighetsloven. 

 

Selskapet har brevjournal for inn- og utgående post, og ulike arkiv. 

 

Konklusjon 

Det framstår for revisjonen som mindre sannsynlig at Nesset Kraft AS omfattes av 

offentleglova. I og med at det er fattet ulike avgjørelser i fylkene i saker som omhandler 

hvorvidt energiselskap er underlagt offentlighetsloven eller ikke, anser vi at det er lite aktuelt 

å gå inn på denne problemstillingen. Vi viser for øvrig til det som er sakt om å skille 

konkurranseutsatt virksomhet fra monopolvirksomheten. Et slikt skille vil sikre at 

offentleglova blir gjort gjeldende for nettvirksomheten.    

 

Anbefaling 

På bakgrunn ovennevnte vurdering anbefaler revisjonen at: 

 Nesset Kraft AS bør foreta en juridisk vurdering i forhold til om offentlighetsloven 

gjelder for selskapet, og fastsette sitt forhold til offentlighetsloven. 

 

6 Avvikling av installasjonsavdeling 
Kontrollutvalget har i møter og i forbindelse med bestilling av selskapskontroll stilt spørsmål 

omkring lovligheten av vedtak i styret i Nesset Kraft AS om avvikling av 

installasjonsavdelingen uten at dette var behandlet i selskapets generalforsamling. 

 

6.1 Problemstilling og revisjonskriterier 

Problemstilling  

 Ble installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS avviklet i samsvar med reglene for dette? 

 

Revisjonskriterier 

 Styret i Nesset Kraft AS hadde fullmakt til å treffe beslutning om avvikling av 

installasjonsavdelingen 

 Salg av installasjonsavdelingen (varelageret) i Nesset Kraft AS ble gjennomført på lovlig 

måte  

 

Aksjeloven § 6-12 første ledd bestemmer at forvaltningen av et aksjeselskap hører til under 

styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten (jf. § 6-12, første ledd), 

og i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet (jf. § 6-12, 

andre ledd). Styret skal videre holde seg orientert om selskapet sin økonomiske stilling og 

plikter å se til selskapets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for 

tryggende kontroll (jf.§ 6-12, tredje ledd).  

 

Av aksjeloven § 5-1 første ledd, går det fram at aksjeeierne representerer den øverste 

myndigheten i selskapet gjennom generalforsamlingen. Hver aksje gir én stemme dersom ikke 

annet følger av lov eller vedtekter (jf. § 5-3). Styreleder og daglig leder skal være til stede på 

generalforsamlingen (jf. § 5-4). Aksjeloven § 5-5, andre ledd bestemmer at: Følgende saker 

skal behandles og avgjøres på den ordinære generalforsamlingen: 

- godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte 
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- andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen 

 

Bestilling fra kontrollutvalget 

Kontrollutvalget ba i møte 9.12.2013 kommunerevisjonen om å vurdere lovligheten av styrets 

vedtak om salg uten at det har vært behandlet selskapets generalforsamling (sak 34/2013). I 

protokollen fra møtet er følgende bestilling gitt: 
 

«Salg av installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS – brev fra Nordmøre Elektro AS  

Kontrollutvalget har fått brev fra Nordmøre Elektro AS, datert 27.11.2013. Leder la fram brevet i 

dagens møte. I brevet stiller Nordmøre Elektro AS spørsmål omkring saksgangen rundt 

salget/overdragelsen av installasjonsavdelingen. Firmaet har tidligere fått svar fra styret i Nesset 

Kraft AS på dette. I kontrollutvalgets møte ble det stilt spørsmål omkring lovligheten av styrets 

vedtak om salg uten at det har vært behandlet selskapets generalforsamling. 

 

Konklusjon:   

Kontrollutvalget ber sekretæren lage et utkast til et brev til Nordmøre Elektro AS hvor det vises til 

at enkelte av hans spørsmål omkring salget vil bli tatt med i selskapskontrollen av Nesset Kraft AS 

som kontrollutvalget bestilte i 2012. Øvrige spørsmål må klager rette til Nesset Kraft AS». 

 

Kontrollutvalget sendte 13.12.2013 brev fra til Nordmøre Elektro AS, der det gis nærmere 

informasjon om de problemstillinger som utvalget ønsker belyst i selskapskontrollen. I brevet 

er følgende informasjon gitt: 

 
«I deres brev stilles det spørsmål omkring saksgangen rundt salget/ overtagelsen som skjedde 

mellom Nesset Kraft AS og Angvik Elektro. Kontrollutvalget vil rette disse spørsmålene til 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og Romsdal som skal gjennomføre selskapskontroll, og be om 

at dette belyses i rapporten. Øvrige spørsmål som informasjon av salget og om overføring av 

varelageret har vært i samråd med Nesset kommune bes rettet til Nesset Kraft AS».  

 

Kontrollutvalget gikk i møte 8.12.2014 gjennom prosjektplan utarbeidet av 

kommunerevisjonen (sak 35/14). Den fremlagte prosjektplan for selskapskontroll av Nesset 

Kraft AS ble godkjent, og planen dannet grunnlaget for gjennomføringen av prosjektet. 

Kontrollutvalget presiserte at de ønsker at revisjonen i rapporten skal se nærmere på 

lovligheten av salget av installasjonsavdelingen i Nesset Kraft AS i 2013.  

 

6.2 Faktabeskrivelse 

Revisjonen vil i det følgende beskrive prosessen fram mot avvikling av installasjons-

avdelingen 1.9.2013.  

 

Installasjonsavdelingen var en del av Nesset Kraft AS. Avdelingen gikk dårlig og ulike 

løsninger ble drøftet i styret. I denne perioden ble daglig ledelse i Nesset Kraft AS skiftet og 

det var ikke nok fokus på installasjonsavdelingen. Installasjonsavdelingen gikk i denne 

perioden med 1,5 mill i underskudd. Informasjon om dette ble gitt til eier i eiermøter. 

 

Daglig leder og styret arbeidet for å snu driften slik at avdelingen kunne levere overskudd. 

Det var et ønske om å beholde arbeidsplassene. BDO ble engasjert til å utarbeide analyse av 

de forhold som gjorde at avdelingen gikk dårlig. Arbeidet med å snu driften slik at denne 

kunne levere overskudd lykkes en ikke med. 

 

Avvikling av installasjonsavdelingen 
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Styret behandlet i 2011 og 2012 sak om å avvikle installasjonsavdelingen, og det ble truffet 

vedtak om å legge ned virksomheten. Varelageret ble solgt, og avdelingen ble nedlagt.  

 

Det ble avholdt møter med ansatte og fagforening. Det foreligger referat fra disse møtene. 

Møtene omhandlet informasjonsutveksling og avklaring av pensjonsrettigheter. Nesset Kraft 

AS bistod i tillegg de ansatte med å skaffe annet arbeid. To firma tilbød ansatte arbeid, og fire 

ansatte valgte å gå til ett firma, og en ansatt til annen arbeidsgiver.  

 

Under gjengis den informasjon som er gitt av Nesset Kraft AS i årsrapporter, eiermøter og 

brev om installasjonsavdelingen. I tillegg er informasjon om brev sendt fra Kontrollutvalget i 

Nesset kommune til Nordmøre Elektro AS tatt inn i oversikten. 
 

10.4.2012, Nesset Kraft AS, Årsrapport 2011 

Framtidig Utvikling 

… det er knyttet noen utfordringer til Installasjonsavdelinga som har over tid slitt med lav 

inntjening og høyt sykefravær. Her vil fokuset være å redusere sykefraværet, trimme rutiner og 

organisasjonen samt se på alternativer ift framtidig organisering og utvikling. 

 

4.10.2012, Eiermøte i Nesset Kraft AS, sak: Installasjonsavdelingen 

 

4.4.2013, Nesset Kraft AS, Årsrapport 2012 

Installasjon/Teknisk 

Installasjonsavdelingen ble i 2012 vedtatt avviklet og ny teknisk avdeling opprettet. Dette arbeidet 

er forsinket på grunn av bl.a. skifte av daglig leder. 

 

1.9.2013, Installasjonsavdelingen avviklet 

 

29.10.2013, brev fra Nesset Kraft AS til Nordmøre Elektro AS 

 

13.12.2013, brev fra Kontrollutvalget i Nesset kommune til Nordmøre Elektro AS 

 

8.4.2014, Nesset Kraft AS, Årsrapport 2013 

Installasjon/Teknisk 

Installasjonsvirksomheten ble første september 2013 avviklet. Dårlig resultat over flere år og lite 

håp om forbedring medførte dette. En avtale om salg av varelager og biler ble inngått med Angvik 

Elektro AS. En ansatt begynte i Statens vegvesen og fire begynte i Angvik Elektro AS. 

 

16.5.2014, Eiermøte i Nesset Kraft AS, sak: Orientering om avviklingen av installasjonsavdelingen 

 

Salg av varelager 

I forbindelse med avvikling av installasjonsavdelingen ble varelageret som var knyttet til 

avdelingen solgt. Nesset Kraft AS fastsatt i forbindelse med salget en pris på varelageret. 

Varelageret ble solgt for kr. 100 000 til Angvik Elektro AS. I forbindelse med salget ble det 

også inngått avtale om leie av lagerareal i Nesset Kraft AS sitt bygg i Eidsvåg. 

 

I forbindelse med avvikling av installasjonsavdelingen og salget av varelageret utarbeidet 

daglig leder saker som ble behandlet av styret. Daglig leder og styret vurderte flere 

alternativer. Varelageret ble vurdert som lite salgbart, blant annet fordi det var lite kurante og 

gamle varer. Det opplyses at lageret burde vært avskrevet mer på et tidligere tidspunkt og 

kastet. Selskapet foretok en vurdering av verdi, og selskapet mener at varelageret ble solgt for 

en akseptabel pris. 
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Styret traff vedtak om avvikling av installasjonsavdelingen og salget av varelageret.  

 

6.3 Vurdering  

Aksjeloven § 5-5, andre ledd bestemmer at følgende saker skal behandles og avgjøres på den 

ordinære generalforsamling: 

 

 godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte 

 andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen 

 

Aksjeloven § 6-12 første ledd bestemmer at forvaltningen av Nesset Kraft AS hører til under 

styret, og at styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten (jf. § 6-12, første 

ledd). Det kan imidlertid være styrets oppgave å følge opp generalforsamlingens vedtak. 

Styrets kompetanse kan begrenses ytterligere gjennom vedtektsbestemmelse, f.eks. 

virksomhetsangivelse, eller særskilt generalforsamlingsbeslutning. Det gjelder i norsk rett 

neppe noen alminnelig, ulovfestet plikt til å forelegge saker av stor viktighet e.l. for 

generalforsamlingen, jf. Ot.prp. nr. 36 (1993-94). 

 

Aksjeloven gir bestemmelser om at daglig leder skal stå for den daglige ledelsen av selskapets 

virksomhet og følge de retningslinjer og pålegg som styret gir (jf. § 6-14, første ledd).  

 

Den daglige ledelsen omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av 

stor betydning (jf. § 6-14, andre ledd). Hva som er av uvanlig art, må vurderes ut fra 

selskapets ordinære drift sett i lys av selskapets størrelse og omfanget av virksomheten, 

virksomhetens art mv. Saker som faller utenfor dette skal behandles av styret. Hva som er 

saker av stor betydning, må bl.a. vurderes i lys av selskapets størrelse. Daglig leder har ansvar 

for å forberede saker som skal behandles av styret i samråd med styrets leder (jf. § 6-21, første 

ledd). En sak skal bli forberedt og framlagt slik at styret har et tilfredsstillende grunnlag for å 

ta en avgjørelse (jf. § 6-21, andre ledd).  

 

Avvikling av installasjonsavdelingen 

Etter aksjelovens bestemmelser er det tillagt styret i Nesset Kraft AS å organisere selskapet. 

Dette innbefatter avvikling av installasjonsavdelingen, så langt dette ikke i lov eller i 

vedtekter er lagt til generalforsamlingen. Revisjonens gjennomgang av styrende dokumenter 

har ikke avdekket slike bestemmelser. 

 

I årsmelding for 2011, 2012 og 2013 har styret i Nesset Kraft AS informert 

generalforsamlingen om utfordringer knyttet til installasjonsavdelingen og avvikling av 

denne. Installasjonsavdelingen har også vært tema på eiermøter i 2012 og 2014. 

 

Salg av varelager 

Nesset Kraft AS fastsatt i forbindelse med ønske om å selge varelageret en pris på dette.  Det 

ble i forbindelse med salget ikke innhentet ekstern bistand for å få fastsatt verdi på 

varelageret. Prisfastsettelsen ble utarbeidet av Nesset Kraft AS og varelageret ble solgt uten 

konkurranse. I forbindelse med salget ble det også inngått avtale om leie av lagerareal i 

Nesset Kraft AS sitt bygg i Eidsvåg. 

 

I regnskap for Nesset Kraft AS for 2011 og 2012 var verdi på varelageret 

(installasjonsavdelingen) fastsatt til henholdsvis kr. 829 949 (31.12.2011) og kr. 541 005 

(31.12.2012). 
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En vil normalt kunne oppnå en høyere pris hvis flere er interessert i å kjøpe en vare. Hvis flere 

interessenter var kontaktet, eller varelageret var lagt ut for salg til høystbydende, ville det etter 

kommunerevisjonens vurdering vært en mulighet for å oppnå en høyere pris. Verdi på 

varelager som er oppgitt i årsregnskap er basert på fortsatt drift. Denne verdien kan ikke 

direkte sammenlignes med pris ved avvikling. Pris på et varelager er normalt markant lavere 

ved avvikling.  

 

Konklusjon 

Kommunerevisjonen konkluderer med at styret i Nesset Kraft AS hadde kompetanse til å 

avvikle installasjonsavdelingen.  

 

Gjennomgang av generalforsamlingsprotokoller, årsberetninger og informasjon fra eiermøter 

viser at generalforsamlingen var informert om utfordringene knyttet til installasjons-

avdelingen, og styrets håndtering av dette. Eier ble på eiermøter og generalforsamlinger holdt 

løpende orientert om prosessen. 

 

God forvaltning av verdiene knyttet til varelageret tilsier etter revisjonens vurdering at 

verdifastsettelse med fordel kunne vært kvalitetssikret av ekstern ekspertise. Videre mener 

revisjonen at for å oppnå en best mulig pris kunne varelageret vært lagt ut til salg slik at flere 

kjøpere kunne gi tilbud.  

 

7 Samlede vurderinger og anbefalinger 
Revisjonen har undersøkt om Nesset kommune utøver eierstyring av Nesset Kraft AS i tråd 

med reglene for dette. Nesset kommune har et system for å følge opp Nesset Kraft AS. 

Eierskapsmelding regulerer hvordan kommunens eierskap i selskaper skal forvaltes.  

 

Eierskapsmeldingens bestemmelser er ikke fullt ut gjort gjeldende for styring av Nesset Kraft 

AS.  Nesset Kraft AS er et viktig selskap for Nesset kommune. Eier av Nesset Kraft AS bør 

etter revisjonens mening vurdere om det skal utarbeides egen eierstrategi for selskapet, og 

gjennom dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet. Dette gjelder særlig spørsmål 

knyttet til avkastning og utbytte, eiers rolle ved låneopptak, og rapportering til eier. 

 

Revisjonen har videre undersøkt selskapets interne styring. Nominasjonsordningen i selskapet 

sikrer at styret har nødvendig og tilstrekkelig samlet kompetanse. 

 

Revisjonen har ut fra funn satt opp anbefalinger til eierkommunen og til selskapet.  

 

7.1 Anbefalinger til Nesset kommune 

På bakgrunn av de funn som er nevnt i rapporten anbefaler revisjonen at Nesset kommune 

vurderer å iverksette følgende tiltak for å sikre god eierstyring: 

 Eier bør utarbeide beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet avklares hvem som 

skal skrive protokoll/ oppsummering og hvem dette skal distribueres til. 

 Eier bør vurdere om det skal utarbeides en egen eierstrategi for Nesset Kraft AS, og 

gjennom dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet.  
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 Eier bør foreta en særlig vurdering sammen med Nesset Kraft AS om de 

konkurranseutsatte aktivitetene i selskapet fysisk og organisatorisk bør skilles fra 

monopolvirksomhet, jf Eierskapsmelding punkt 1.3 nummer 5.  

 Eier bør ta stilling til om låneopptak over et gitt beløp skal forankres i vedtak i 

generalforsamling.  

 

7.2 Anbefalinger til Nesset Kraft AS 

På bakgrunn de vurdering som revisjonen har foretatt i rapporten gis følgende anbefalinger: 

 Nesset Kraft AS kan med fordel utarbeide oversikt som viser verdiene til henholdsvis 

vannkraftverkene, vannkraftprosjektene, og distribusjonsnettet.  

 Nesset Kraft AS bør foreta en juridisk vurdering i forhold til om offentlighetsloven 

gjelder for selskapet, og fastsette sitt forhold til offentlighetsloven. 

 

 

Molde 17.2.2015 

 

 

Sigmund Harneshaug    Einar Andersen   

Distriktsrevisor     Forvaltningsrevisor   
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Referanser og kilder 
Lover og tilhørende forskrifter 

Lov om aksjeselskaper  

Lov om allmennaksjeselskaper  

Lov om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) 

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) 

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) 

Lov om arkiv (arkivlova) 

Lov om behandlingsmåter i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

 

Retningslinjer, veiledere og fortolkinger 

KS Eierforum (2010): Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av 

kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak, anbefaling 

 

Annet 

Eierskapsmelding for Nesset kommune, jf. kommunestyrevedtak 16.6.2011 (sak 66/2011)  

Vedtekt for Nesset Kraft AS, sist revidert 22.5.2008  

Aksjonæravtale for Nesset Kraft AS  

Eierstyring og selskapsledelse i Nesset Kraft AS 

Styreinstruks for Nesset Kraft AS, sist revidert 26.2.2008 

Etiske retningslinjer for Nesset Kraft AS, sist endret 10.3.2012 

Protokoll fra generalforsamling i Nesset Kraft AS 2012, 2013 og 2014 

Protokoll/ oppsummering fra eiermøte 26.4.2012, 24.9.2011, 30.10.2009 og 17.9.2009 

Styreprotokoll for styremøter i Nesset Kraft AS fra 2012, 2013 og 2014 

 

 

 

Vedlegg 1: Uttalelse til rapporten fra Nesset kommune  
 

 

 

 

Vedlegg 2: Uttalelse til rapporten fra styret i Nesset Kraft AS 
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Vedlegg 3: Kort om selskapskontroll  
Under gis det kort informasjon om hva selskapskontroll er, og hvilket juridisk grunnlag 
selskapskontrollen hviler på. 

 
Selskapskontroll 

Kommuneloven §§ 77 nr. 5 (hjemmel) og 80 (innsynsrett). Forskrift om kontrollutvalg – kapittel 6 
 
 

Eierskapskontroll 
 

Obligatorisk 
 

Utfører: 
Sekretariatet, 

revisjonen eller andre 
 

Forvaltningsrevisjon 
 

Frivillig 
 

Utfører: 
Kvalifisert og 

uavhengig revisor 
 

 

Omfatter kommunalt eierskap i: 
IKS’er, aksjeselskaper og interkommunalt samarbeid som er egne rettssubjekter 

MEN innsynsretten i § 80 kan kun benyttes overfor selskaper som fullt ut – direkte 
eller indirekte – er eid av kommuner/fylkeskommuner 

 

 
Hjemmel 

Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven (koml.) § 77 nr. 5 og for øvrig nærmere omtalt i 

forskrift om kontrollutvalg kapittel 6 (§§ 13 – 15). 

 

§ 77 Kontrollutvalget nr. 5 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 

§ 13 Selskapskontroll 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan 

delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. 

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 

 

§ 14 Selskapskontrollens innhold 

Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i 

de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver 

kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med 

kommunestyrets/ fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). 

Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner 

og fylkeskommuner kap. 3. 

 

§ 15 Rapportering om selskapskontrollen 
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Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, 

herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av 

selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å 

gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal 

fremgå av rapporten.  

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi 

rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt om 

resultatene av disse. 

 

I tillegg gir koml. § 80 en innsynsrett i selskaper som fullt ut – direkte eller indirekte – er eid 

av kommuner/fylkeskommuner. Denne retten gjelder for kommunens/ fylkeskommunens 

kontrollutvalg og den som på utvalgets vegne utfører selskapskontroll. 

 

§ 80 Selskapskontroll 

I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr. 6 og i aksjeselskaper der en 

kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller 

fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har 

kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger 

som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den 

valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og 

kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. 

Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll 

med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder 

fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens 

kontrollutvalg og revisor. 

Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å 

være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende 

organ. 

 

Innhold 

Innholdsmessig deles selskapskontroll i to komponenter – eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den obligatoriske delen av selskapskontroll 

(Kontrollutvalget skal påse …), jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 første ledd. Den omfatter 

kontroll med forvaltningen av kommunens/ fylkeskommunens eierinteresser, herunder å 

kontrollere om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunestyrets/ 

fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Forvaltningsrevisjon er den frivillige delen av selskapskontroll (Selskapskontrollen kan også 

omfatte …), jf. forskrift om kontrollutvalg § 14 andre ledd, og er nærmere omtalt i forskrift 

om revisjon kapittel 3 (§§ 6 – 8), jf. forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 (§§ 9 – 12) og RSK 

001 Standard for forvaltningsrevisjon. Den omfatter systematiske vurderinger av økonomi, 
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og 
forutsetninger, jf. forskrift om revisjon § 7 første ledd. 
 
Selskapstyper som omfattes 

Selskapskontroll omfatter alt kommunalt/ fylkeskommunalt eierskap som er organisert med 

hjemmel i andre lover enn kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter koml. 

kapittel 5 og som er egne rettssubjekt. Inkludert er dermed interkommunale selskaper (IKS), 

aksjeselskaper og samvirkeforetak. Utenfor rekkevidden av selskapskontroll er f.eks. 

kommunale foretak (KF) organisert etter koml. kapittel 11 eller interkommunalt samarbeid 
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etter koml. kapittel 5 og som ikke er eget rettssubjekt. Heller ikke stiftelser omfattes av 

regelverket om selskapskontroll. 

 

Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets omfang 

eller av hvem som eventuelt er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan 

imidlertid påvirkes av dette. For eksempel vil rammene for forvaltningsrevisjon være påvirket 

av manglende innsynsrett etter koml. § 80, i selskaper som ikke fullt ut – direkte eller 

indirekte – er eid av kommuner/ fylkeskommuner. I slike tilfeller må forvaltningsrevisjon 

basere seg på innsyn i åpne kilder eller alternativt på et utvidet innsyn etter særskilt avtale 

med de øvrige eierne. 

 

Hvem kan gjennomføre selskapskontroll? 

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne, skal gjennomføre selskapskontroll, jf. 

forskrift om kontrollutvalg § 13 tredje ledd. Når det gjelder eierskapskontroll er valget åpent 

– enten kontrollutvalgets sekretariat, kommunens/ fylkeskommunens revisjon eller andre 

habile utførere. Forvaltningsrevisjon er pr. definisjon revisjon, og kan derfor kun utføres av en 

revisor som tilfredsstiller kravene i forskrift om revisjon til kvalifikasjoner mv. og 

uavhengighet og objektivitet, jf. hhv. kapittel 5 (§§ 11 – 12) og 6 (§§ 13 – 15). 
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Vedlegg 4: Anbefalinger om eierskap m.m. (KS Eierforum) 
 

Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/ fylkeskommunalt eide 

selskaper og foretak, KS Eierforum (2010) 

 

Nr. 1 Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte 

Kommuner bør som en del av folkevalgtopplæringen gjennomføre obligatoriske kurs og/ eller 

eierskapsseminarer for samtlige folkevalgte i de ulike aspektene knyttet til eierstyring av 

utskilt virksomhet. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 månedene 

av valgperioden og senere med oppfølging etter 2 år. Det anbefales at kommunestyret etter 

gjennomføring av generalforsamling, får forelagt en oversikt over status for selskapene. 

 

Nr. 2 Utarbeidelse av eierskapsmeldinger 

Kommuner skal foreta en politisk gjennomgang av virksomhet som er organisert som 

selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer gjennom utarbeidelse av en 

eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen bør gjennomgås og eventuelt revideres hvert år i 

kommunestyret. Eierskapsmeldingen skal følges av strategier og formål/selskapsavtale for det 

enkelte selskap. Alt eierskap i selvstendige rettssubjekter skal fremgå på en klar og instruktiv 

måte i kommunens årsberetning. Interkommunale eierskapsmeldinger kan også utarbeides. 

 

Nr. 3 Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter 

Selskapets virksomhet skal tydeliggjøres i vedtektene/selskapsavtalen. Innenfor rammen av 

vedtektene/selskapsavtalen bør selskapet ha klare mål og strategier for sin virksomhet. Eierne 

skal ha et bevisst forhold til en eventuell forventet avkastning. For selskaper som opererer 

innenfor et marked skal prinsippene for en eventuell utbyttepolitikk klargjøres og deretter 

fremmes for eierorganet gjennom selskapsavtalen/vedtektene. Langsiktighet og 

samfunnsansvar bør legges til grunn for det kommunale/fylkeskommunale eierskap. 

Formålsangivelsen i selskapsavtale/vedtekter bør vurderes med jevne mellomrom for å se om 

det er behov for endringer. 

 

Nr. 4 Vurderinger og valg av selskapsform 
Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, 

eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket. Skal selskapet ta 

risiko og operere i et marked bør det etableres et selskap med begrenset ansvar. Der selskapet 

skal yte tjenester til eierne i egenregi kan både interkommunale selskap og foretak være 

hensiktsmessige former. Stiftelser er ikke anbefalt for virksomhet som krever eierstyring. 

 

Nr. 5 Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet 

Selskaper som opererer med konkurransevirksomhet i tillegg til monopolvirksomhet, bør som 

hovedregel skille ut virksomheten for å unngå mistanke om muligheten for rolleblanding og 

kryssubsidiering. Organiseringen av konkurranseutsatt virksomhet bør så langt mulig være 

ledelsesmessig, personalmessig og fysisk atskilt fra monopolvirksomheten. Dette må være 

utgangspunktet, og oppfyller man ikke dette må det være en bevissthet om hvorfor. 

 

Nr. 6 Tilsyn og kontroll med kommunale foretak og med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper 

Kommunestyret har både et tilsyns og kontrollansvar for å sikre at kommunen når sine mål, at 

regelverket etterleves og at etiske hensyn ivaretas. Kontrollen utføres blant annet gjennom 
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regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget er delegert 

denne funksjonen fra kommunestyret og har derfor en spesielt viktig rolle i eierstyringen. 

 

Nr. 7 Sammensetning og funksjon til eierorgan 

For aksjeselskap og interkommunale selskaper anbefales det at kommunestyret oppnevner 

politisk ledelse som selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierutøvelsen skal speile 

kommunestyrets samlede/ flertallsbeslutning. Det er sentralt at det opprettes en forutsigbar og 

klar kommunikasjon mellom eierorgan og kommunestyre i forkant av generalforsamling/ 

representantskapsmøte. 

 

Nr. 8 Gjennomføring av eiermøter 

De formelle eiermøtene er enten generalforsamling eller representantskap, men det kan også 

innkalles til eiermøter i tillegg til disse. Styret bør tilrettelegge for at flest mulig av 

eierorganets medlemmer kan delta i generalforsamling/representantskapet og at dette blir en 

effektiv møteplass for aksjeeierne og styret. Dette gjøres ved å følge lovens regler om 

innkalling, at saksdokumentene er utførlige nok til å ta stilling til sakene, at eierne som ikke 

kan møte skal kunne stemme ved bruk av fullmakt (gjelder ikke interkommunale selskaper), 

at styret, revisjon og valgkomité er tilstede samt rutiner for at eierorganet velger møteledelse. 

 

Nr. 9 Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor 

Det er eiers ansvar å sørge for at styret sammensettes og gis de nødvendige styringsrammene 

for å utøve sitt virke som et profesjonelt organ. Et profesjonelt styre som kollegium består av 

personer med egnede personlige egenskaper som utfyller hverandre kompetansemessig. 

 

Nr.10 Valgkomité for styreutnevnelse i aksjeselskap og interkommunale selskaper 

Ved valg av styre til selskaper organisert etter aksjeloven og lov om interkommunale 

selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomité hvor formålet er å sikre sammensetning 

av styre med komplementær kompetanse og i tråd med eiers formål med selskapet. 

Representantskapets/ generalforsamlingens leder velger leder av valgkomiteen. I selskap med 

flere eierkommuner bør valgkomiteen sammensettes for å speile eierandel. Flertallet av 

valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ansatte. Valgkomiteens innstilling bør 

begrunnes. Valgperioden kan vedtektsfestes men allikevel være fleksibel i forhold til eiers 

behov for kompetanse. 

 

Nr. 11 Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene 

Eier har ansvar for å sikre at styret besitter den nødvendige kompetansen for å nå selskapets 

mål, jmf. punkt 9. I dette ligger det også at eier står fritt til å skifte ut styremedlemmer 

innenfor valgperioden. Men styret selv har også et selvstendig ansvar for jevnlig å vurdere 

egen kompetanse i forhold til eiernes formål med selskapet og det er derfor anbefalt en rekke 

rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. 

 

Nr. 12 Styresammensetning i konsernmodell 

Styret i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap. Konserndirektøren kan være 

representert i datterselskapenes styrer. Dersom datterselskap yter tjenester til morselskap i 

konkurranse med andre bør det være ledelsesmessig og funksjonelt skille mellom selskapene 

for å unngå inhabilitet og rolleblanding i anbudsprosesser. Dersom det i konsernet er et 

datterselskap som yter monopoltjenester til sine eiere eller innbyggerne i eiers kommuner bør 

eksterne kandidater ha flertall i datterstyret. 

 

Nr. 13 Oppnevnelse av vararepresentanter 
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Der det utpekes vara til styre bør ordningen med numerisk vara benyttes for å sikre kontinuitet 

og kompetanse i styret. 

 

Nr. 14 Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene 

Det er opp til hvert enkelt eierorgan (representantskap/generalforsamling) å avgjøre hvilken 

type kompetanse et styre skal ha. I utgangspunktet anbefales det å unngå situasjoner der 

styrets medlemmer jevnlig blir vurdert i forhold til forvaltningslovens regler om habilitet og 

derfor kritisk vurderer bruken av ledende politikere i selskapsstyrene. Det anbefales at styrene 

etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter, og at kommunestyret 

oppretter en valgkomité som innstiller til det organ som skal velge styrerepresentanter. 

 

Nr. 15 Kjønnsrepresentasjon i styrene 

I loven er det nå krav om 40 % kjønnsrepresentasjon i styrene for både interkommunale 

selskap, aksjeselskap og aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner har eiermajoritet. 

Egne rekrutteringsseminar bør iverksettes der det er vanskelig å oppnå lik 

kjønnsrepresentasjon. 

 

Nr. 16 Godtgjøring og registrering av styreverv 

Kommunen bør i forbindelse med utarbeidelse og eventuell revidering av eiermelding 

gjennomføre en prinsipiell diskusjon om honorar som grunnlag for eierorganets fastsetting av 

styrehonorar, uavhengig av organisasjonsform. Alle som påtar seg styreverv for kommunale 

selskaper bør registrere vervene på www.styrevervregister.no 

 

Nr. 17 Arbeidsgivertilhørighet i selvstendige rettssubjekter 

Det anbefales at selskapene ved utskilling av virksomhet til selvstendige rettssubjekter søker 

medlemskap i en arbeidsgiverorganisasjon 

 

Nr. 18 Utarbeidelse av etiske retningslinjer 

Det anbefales at eier påser at selskapsstyrene utarbeider og jevnlig reviderer etiske 

retningslinjer for selskapsdriften. 

 

Nr. 19 Administrasjonssjefens rolle i kommunale og fylkeskommunale foretak 

Administrasjonssjefens rolle som budsjettansvarlig for kommunens samlede økonomiske 

virksomhet herunder foretakene kombinert med manglende instruksjonsmyndighet overfor 

daglig leders disponeringer bør være gjenstand for en samhandlingsdiskusjon ved opprettelse 

av foretak. Administrasjonssjefen, stedfortreder eller andre i ledende administrative posisjoner 

samt medlem av fylkes- og kommunalråd kan ikke sitte i styret. I kommuner med 

parlamentarisme kan ikke kommune- og fylkesråd sitte i foretaksstyrene. Det samme gjelder 

administrasjonssjef/stedfortreder. Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere 

mulige habilitetskonflikter. 

http://www.styrevervregister.no/
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Del1 Eierskapogselskapsstyring

1.1 Innledning

Bakgrunnfor eierskapsmeldingen
Kontrollutvalgeti Nessettok opp i møteden23.02.2010spørsmåletom
eierskapskontroll.Denneeierskapskontrollener obligatoriskogskalgjennomføres
årlig.Forå kunnegjennomføreen slikeierskapskontrollmådet utarbeides
retningslinjerfor forvaltning avkommunenseierinteresseri selskap.

Formåletmedeierskapskontrollener å kontrollereat densomforvalterkommunens
eierskaputøvermyndighetpådenmåtensomer fastsatti vedkommende
selskapslov,og i samsvarmedvedtakogforutsetningerfor forvaltning av
eierinteressene. Eierskapsmeldingenskaldiskuterekommunensinemotiv for å
etablereellerå delta i selskap.Videreå få etablert prinsipperogretningslinjerfor
kommunensineierstyring,rammerfor utøvelseaveierskapi ulikeselskapsformer,
samtreglerogprosedyrerfor politiskogadministrativtoppfølgingavselskapene.

Enforutsetningfor aktivt eierstyringer at det fra eier sinsideer formulert
forventninger,målogstrategierfor selskapene.Eiersin forventningerogstrategier
skalværeutgangspunktetfor selskapskontrollenogfor behandlingavselskapetsi
drift ogresultat.

Detblir foreslåttenordningder eierskapsmeldingenrulleresi kommunestyrethvert
4 år. Forttrinnvisåret etter at det har hvert kommunevalg.Enslikbehandlingvil
utviklekommunensomeier ogklargjørerollefordelingamellomeierogselskap.

Selskapenesinestrategiskemålblir i stor gradutformet avstyrenei selskapene.
Derforer det viktigat kommunestyreti Nessetoverfor selskapmedstore kommunale
eierinteresseraktivt definererogrevurderermotiv, målogforventninger.Styretsi
oppgaveblir å videreutviklestrategienogå arbeidefor å realisereselskapenesine
mål.

KSEierforum– 19råd om eierskapogselskapsledelse
KSEierforumer et kompetanseforumi regiavKommunensSentralforbund.
Eierforumetharutarbeidetnitten rådom eierskap,selskapsledelseogkontroll. Sist
revidert i februar2010.Nessetkommunesineierskapsmeldinger systematisertetter
KSEierforum sineråd,somlangtpåveier lagt til grunnfor deprinsipp,retningslinjer
ogrutiner sominngåri eiermeldingen.
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Oppbyggingenaveierskapsmeldingen
Eiermeldingener delt i 2. Del1 presentereraktuelleselskapsformerfor kommunen,
fellesprinsippogstrategierfor godeierstyringi de ulikeselskapsformene,samt
prosedyrerfor politiskogadministrativtforvaltningaveierstyringen.Del2
omhandlerselskapsomNesset kommuneeierellerhareierinteresseri.

1.2Selskapsformeri kommunalsektor

Kommunehar stor frihet til å organiseretjenesteneslikde finner det hensiktsmessig,
entensomendel avkommunensomjuridiskpersonellersomet selvstendig
rettssubjekt.Deter i hovedsaktre mulighetersomer aktuellefor kommunenved
utskillingavvirksomhet:

� Aksjeselskapetter lov om aksjeselskaper

� Interkommunaleselskaper

� Foretaketter kommuneloven

Eierstrategiogselskapsform

Deter kommunen(eier)sitt ansvaråvelgeenselskapsformsomer tilpasset
virksomhetensitt formål,eiersitt styringsbehov,markedstilfelleog
konkurranseregelverk.

Dersomet selskaper i en konkurransesituasjonogmåleter økonomiskavkastning,så
taler det for valgavaksjeselskapsomselskapsform.Dersomønsketer politiskog
demokratiskkontroll ogstyring,så børvirksomhetenværeinnenforvanligkommunal
organisasjonsstruktur,eventuelt børdet velgeset interkommunaltselskapetter
kommunelovens§ 27dersomdet gjeldsamarbeidmellomflere kommuner. For
virksomhetersombådehar et finansieltogsamfunnsmessigmotiv, ogdet samtidiger
i enkonkurransesituasjon,såmåenvurdereom kommunaltforetaker denbeste
selskapsforma.

Engodeierstrategifor Nessetkommunevil medvirketil å klargjørehvakommunen
ønskermedselskapene.Engrundigvurderingogevalueringavformåletgjørdet
lettere å vurdereselskapenesineøkonomiskeogsamfunnsmessigeresultat,det gir
bedreinformasjonom kostnaderoginntekter medkommunensitt eierskap,ogdet
medvirkerpositivt til å gjørekommunaleorganbedreegnettil åutøveeierskapi
selskapene.
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Motiv for selskapsdannelse– formålsklassifisering

Kommunenharulikemotiv for å opprette et selskapellergåinn i enetablert
selskapsordning.Denneeierskapsmeldingentar utgangspunkti en alminnelig
antakelseom at når kommunenetablereret foretakeller selskap,ellergårinn som
medeiereller deltakersammenmedandregjørkommunendet for å oppnånoe.
Motiv ogmålmedselskapetfår ogsåfølgerfor hvordaneierstyringeninnrettes.
Formåleter ikkestatisk,menkanendresegovertid. Hovedideener at eierskapet
delesinn i nedenståendemotiv,ogat kategorienekanbidratil å tydeliggjøre
kommunensmålsettingmedselskapene.

Finansieltmotivert

Selskapsdannelserhvormotivet oghovedbegrunnelsenfor eierskapeter store
muligheter for økonomiskutbytte avinnskuttkapitalogsterkbegrensingav
kommunensøkonomiskerisiko.Etaksjeselskapvil normalt væremestaktuelt når
kommunenharet rent finansieltmotiv for sitt eierskap.

Politiskmotivert

Selskapsdannelserder motivet og hovedbegrunnelsenfor eierskapeter strategisk
valgavå posisjonerekommunen/regionen.Verkenøkonomi,hensynettil
tjenesteytingmedvidereliggersombegrunnelsefor dennekategorieierskap.
Eksempelvisvil eierskapi enattføringsbedriftværepolitisk motivert.

Effektiviseringavtjenesteproduksjon

Selskapsdannelsersomer motivert ogbegrunneti hovedsakmedat manønskerå
oppnåøkt mengdeavtjenesterfor de midlenesomer til disposisjon.Oftevil
argumentetfor å skilleut kommunaltjenesteproduksjoni egneselskaperværeat
manønskeren merkostnadseffektivtjenesteproduksjonellerbedrekvalitetpå
tjenestene.Mangeinterkommunalesamarbeider opprettet medeffektivisering/økt
kompetansesomhovedformål.

Samfunnsøkonomiskmotivert

Selskapsdannelsersomer motivert ogbegrunneti at kommunengjennomselskapet
vil oppnåtotalt sett mersamfunnsøkonomiskgunstigeresultater/gjennomføringerav
oppgaver.Offentligengasjementogstyringi oppgaveløsningvil ståsentralt i
begrunnelsenfor dennekategori selskaper.Selskaperi dennegruppenbørhanedfelt
i vedtekteneformål somomfatter gjennomføringavpolitiskprioriterte
samfunnsutviklingsoppgaver.
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Regionalpolitiskposisjonering

Selskapsdannelsersomer motivert ogbegrunneti at det styrkerregionens
muligheterogposisjontil å gjennomføreoppgaveri forhold til andreregionerog
nasjonalt.Herkanogsåposisjoneringfor å utløsestatligemidler/prioriteringervære
en del avbegrunnelsen. Eksempelvisselskaperknyttet til infrastruktur,som
LangfjordtunnelenASogMoldeLufthavnutviklingAS.

1.3Retningslinjerfor eierskap,selskapsledelseogkontroll avselskap

Med utgangspunkti KSEierforumsine19 anbefalingerom eierskapsåskalfølgende
prinsipp,reglerogrutiner leggestil grunnfor Nessetkommunesineierskapspolitikk.

Nr.1Obligatoriskopplæringav oginformasjontil folkevalgte
Nessetkommunevil organisereei systematiskopplæringavfolkevalgteknytt til
eierstyring.Detteskalskjesomen delavdengenerelleopplæringenav folkevalgte,og
kani tilleggknyttessomtematil kommunestyretssinårligebehandlingav
eierskapsmeldingenogkontrollutvalgetssimeldingom selskapskontroll.

Nr.2Utarbeidelseav eierskapsmelding
Nessetkommunevil utarbeideen eierskapsmeldingetter KSEierforumsineråd.Målet er
å utviklekommunensomenbedreeier for dermedå sikrekommunenogsamfunnetsine
interesseri selskapeneblir forvalta i tråd medvedtatte mål,forventningerog
forutsetninger.Eierskapsmeldingenskalevaluereshvert 4 år avkommunestyret.
Forttrinnvisåret etter at det harhvert kommunevalg.

I forbindelsemedrulleringaavmeldingenskaldet leggestil rette for engenerell
diskusjonavprinsippogrutinenesomdennemeldingenleggopp til, sammenmeden
evalueringavmål, resultatogdrift knytt til selskapsomer særligviktigfor kommunen.

Eventuelleendringeri strategiogeller tiltak over for enkeltselskapskalsålangtsområd
drøftesi dette møte.

Nr. 3 Utarbeidelseogrevideringav selskapsstrategiogselskapsavtale/vedtekter
Nessetkommuneskalhaet langsiktigogansvarligperspektivpåsitt eierskapi ulike
selskap.Eierstrategienskaltydeliggjøremåletmedselskapene,ogdisseskalgåfrem av
selskapsavtale/vedtektene.Innenrammeneavselskapsavtalen/vedtekteneskal
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selskapeneutvikledetaljertemålogstrategierfor sinvirksomhet.Detbør i
selskapsstrategienklargjøresforventningertil type avkastning.

Formåletmedselskapeneskalvurderesmedjevnemellomromfor å seom det er behov
for endringer.

Nr. 4 Vurderingogvalgav selskapsform
Deter eiersansvarå sikreenselskapsformsomer tilpassetvirksomhetensformål,
eierstyringsbehov,markedsmessigforhold ogkonkurranseregelverket.Skalselskapetta
risikoogopererei et markedbørdet etablereset selskapmedbegrensetansvar.Der
selskapetskalyte tjenestertil eiernei egenregikanbådeinterkommunaleselskapog
foretakværehensiktmessigeformer.Stiftelserer ikkeanbefaltfor virksomhetsom
krevereierstyring.

Førdet blir tatt endeligstilling til opprettingavselskapogvalgavselskapsform,såskal
følgendevurderesi forbindelsemedoppgaver,formål ogfunksjonerfor selskapet:

� Behovetfor direkteogreell politiskstyring

� Økonomiskansvar;plikter somkommunentar påsegtil selskapet

� Risikovurdering;gjeldm.a.økonomi,marked,miljø,samfunnstrygghetog
forhodet til sluttbruker/innbyggerne.

� Selskapetsinøkonomiskefrihet ogavgrensningm.o.t. delegasjonavmyndighet.

� Forvaltningslova/offentlighetslova
� Skatte- ogavgiftsmessigetilfeller

� Offentligeinnkjøpsregler

� Arbeidsgiverpolitikk

� Tilknyttingtil arbeidsgiverorganisasjoner

Nårvedtakom valgavselskapsformer gjort, måeierskapetutøvesgjennomselskapets
eierorganogi samsvarmedeierdokumentene.Kommunestyretsineierstyringfølgerden
valgteselskapsformen.Forkommunaleforetaker kommunestyretforetaketsitt øverste
organ.Forinterkommunaleselskaperer det representantskapetsomer foretaketsitt
øversteorganogi aksjeselskaper det generalforsamlingen.

Nr.5Fysiskskillemellom monopol ogkonkurransevirksomhet

Nessetkommunesomeierskalforeta ensærligvurderingavom selskapdriv
konkurransevirksomheti tilleggtil monopolvirksomhet.Kommunen vil i sliketilfeller i
størstmuliggradleggetil grunnat selskapogvirksomhetersomdette er aktuelt for
skillerut dekonkurranseutsetteaktivitetenefysiskogorganisatoriskfra
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monopolvirksomhetenfor å unngåmistankeom mulighetenfor rolleblandingog
kryssubsidiering.

Nr. 6 Tilsynogkontroll medkommunaleforetak ogmed forvaltning avkommunens
interesseri selskaper

Kommunestyretharbådeet tilsynsogkontrollansvarfor å sikreat kommunennårsine
mål,at regelverketetterlevesogat etiskehensynivaretas.Kontrollenutføresblant annet
gjennomregnskapsrevisjon,forvaltningsrevisjonogselskapskontroll.

I henholdtil § 80 i kommunelovenkankommunestyretvedtahvilkedokumentsomskal
sendestil kontrollutvalgetogrevisorsomgrunnlagfor kontrollarbeidet.Kontrollenbør
omfatte hvordaneierstyringenblir utført.

Førdet blir vedtatt nærmerereglerfor aktuelleeierstyringsdokumentsomskalsendes
kontrollutvalget,såer det naturligat utvalgetkommermedinnspilltil hvilkedokument
utvalget trengsomgrunnlagfor sitt kontrollarbeid.Kommunensineierskapsmeldinger
et naturligdokument.

Kontrollutvalgetskali enkonkretplanfor gjennomføringavårligselskapskontrollgjøre
greiefor innholdeti selskapskontrollen,hvordanrapporteringen skalvære,prioriteringer
og tidsromfor gjennomføringavplanen.Kontrollen bør omfatte hvordaneierstyringen
bli utført. Kontrollplanenskalleggesfrem for kommunestyret.

Kontrollutvalgetskalrapporteretil kommunestyretpåbakgrunnavutført forvaltnings-
ogselskapskontroll.Kontrollrapporterbør behandlesi kommunestyretsamleti
forbindelsemedkommunestyretsin rulleringaveierskapsmeldingenhvert 4. år.

Nr.7Sammensetningogfunksjontil eierorgan

Nessetkommunevil byggepåetablertpraksis,dvsat

� Politiskledelsesomhovedregelblir oppnemndsomeierrepresentanti
kommunaleselskapogi selskapder kommunestyretharuttrykt ønskeogbehov
for oppfølgingavselskapetsinvirksomhet.I generalforsamlingenvil til vanlig
ordføreren,ellerdensomho/hangir fullmakt representerekommunen.I selskap
somMardølafondeter medeierei er det Mardølafondetsledersomskal
representererkommunen.Eventueltdensomho/han gir fullmakt til .

� Selskapder kommunenharuttrykt ønskeogbehovfor det, rapportererperiodisk
til utpekt utvalg.

� Utpekteselskapkani perioderbli oppfølgdtettere, avhengigavsituasjon,
eierinteresserogformål
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� Ordførerenharet særligansvarfor at det blir lagt til rette for gode
kommunikasjonsformermellomkommunenogselskap.

� Regnskap,årsmelding,strategidokumentoglignendeskalsomhovedregellegges
frem for politiskbehandlingi forkant aveiermøte.Tidspunktfor eiermøterskal
varslestidlig pååret,ogdokumentenebør sendesut min 30dagerfør møtei
generalforsamling.

� Detpolitiskeorganetsomhardissesakenetil behandling,gir styringssignaltil
kommunensinrepresentanti eiermøte,ogkaneventueltinstrueredenne.

� Kommunensi valgnemndkommermedforslagom kandidater til styreverv.

Nr.8Gjennomføringaveiermøter

Deformelleeiermøteneer entengeneralforsamlingeller representantskap,mendet kan
ogsåinnkallestil eiermøteri tilleggtil disse.

Styretbør tilretteleggefor at flest muligaveierorganetsmedlemmerkandelta i
generalforsamling/representantskapetogat dette blir en effektivmøteplassfor
aksjeeierneogstyret.Dettegjøresvedå følgelovensreglerom innkalling,at
saksdokumenteneer utførligenoktil å ta stillingtil sakene,at eiernesomikkekan møte
skalkunnestemmevedbrukavfullmakt,at styret, revisjonogvalgkomitèer tilstede
samtrutiner for at eierorganetvelgermøteledelse.

Nr.9Eierskrav til profesjonellestyrer i kommunalsektor

Densamledekompetanseni styret skalvurderesi forhold til selskapetspesifikkeformål.
Styretbørhabådegeneralist- ogfagspesifikkkompetanse.

Etprofesjoneltsammensettstyreharkompetansesomer nødvendigfor å følgeoppeier
sine forventninger.Hvisikkenødvendigkompetanseer til stedei utgangspunktet,skal
ansvaretallikevelforeleggesogdet skalgistilbud om opplæringderdet er nødvendig.

Nr.10Valgkomitèfor styreutnevnelsei aksjeselskapog interkommunaleselskaper.

Etter forslagfra formannskapeter det kommunestyretsomskalinnstille påNesset
kommunesinerepresentanter i selskapsstyrene.

I selskapmedflere eierkommunerbørdet opprettesenegenvalgkomitèsomspeiler
eierandeli selskapet.OrdførerenskalrepresentereNessetkommunei valgkomitèenfor
interkommunaleselskapogandreselskapsomkommunenhareierinteresseri.
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Nr. 11Rutinerfor kompetansevurderingav selskapsstyrene

Styrelederharet særligansvarfor å sikreat styrearbeidetfungerergodtogat styrethar
nødvendigerutiner for sitt arbeidi forhold til selskapets si virksomhetogstørrelse.

Styrelederer ansvarligfor at densamledekompetanseni styretblir utnytta effektivt, og
at kompetansenblant styremedlemmeneblir utvikla,i tråd medKSEierforumsineråd.
Somengenerellregelskalallestyremedlemmeneha mulighetentil kursi styrearbeid.

Styretsiårsmeldinggir en samletvurderingavselskapetsistyringog ledelse.

Nr.12Styresammensetningi konsernmodell

Styretmedlemmeri morselskapbør ikkesitte i styret til datterselskap.Konserndirektøren
kanværerepresenterti datterselskapenesstyrer.Dersomdatterselskapetyter tjenester
til morselskapi konkurransemedandrebørdet væreledelsesmessigogfunksjoneltskille
mellom selskapenefor å unngåinhabilitet ogrolleblandingi anbudsprosesser.

Nr.13Oppnevnelseav vararepresentanter

Nessetkommunevil somhovedregelgåinn for enordningmednumeriskvalgtvaratil
styret for å sikrekontinuitet ogkompetanse.

Nr.14Habilitetsvurderingerogpolitisk representasjoni styrene

Forå unngåsituasjonerder styretsmedlemmerjevnligblir vurdert i forhold til
forvaltningslovensreglerom habilitet, såskalsomhovedregelledendepolitikereikke
sitte i selskapsstyrene.Spørsmålet skalvurderesut i fra selskapetsitt formål,og
valgnemndaskali si innstillingsærligvurderemuligerollekonflikteroghabilitetsforhold
etter forvaltningslova.

Nr. 15Kjønnsrepresentasjoni styrene

Nessetkommunevil uavhengigavselskapsformarbeide for lik kjønnsrepresentasjoni
styrene.



11

Nr.16Godtgjørelseogregistreringavstyreverv

Godtgjørelsenbør reflekterestyretsansvar,kompetanse,tidsbrukogvirksomhetens
kompleksitet. Genereltbør styreledergodtgjøressærskilti forhold til styremedlemmene.

Detanbefalesat selskapenesærskilttegnerstyreforsikring for allestyremedlemmenei
selskapermedbegrensetansvar.

Styremedlemmergenereltbør ikkepåtasegsærskilteoppgaverfor det aktuelleselskapet
i tilleggtil styrevervet.Allesomtar påsegstyrevervfor kommunaleselskap,skal
registrerevervenepå www.styrevervregister.no.

Nr.17Arbeidsgivertilhørigheti selvstendigerettssubjekter

Detanbefalesat selskapenevedutskillingavvirksomhettil selvstendigerettssubjekter
søkermedlemskapi en arbeidsgiverorganisasjon.

Nr.18Utarbeidelseavetiskeretningslinjer

Nessetkommunevil arbeidefor at etiskeprinsippogsamfunnsansvarligforretningsdrift
blir forankret i formål oglagt ti l grunnfor virksomheteni selskapsomkommuneneier
eller er deleeieri. Styreter ansvarligfor at selskapharutarbeidetretningslinjerfor etisk
ogsamfunnsansvarligforretningsdrift.

Nr. 19Rådmannensrolle i kommunaleogfylkeskommunaleforetak.

Rådmannen,assisterenderådmanneller andrei ledendeadministrativeposisjonersamt
medlemmeravfylkes- ogkommunalrådkanikkesitte i styrer for selskaphvor
kommunenhareierinteresser.
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Del2 Selskapsoversikt

2.1Avgrensingavselskapsgjennomgangen

I dennedelenblir de selskapeneavstor betydningfor kommunenomtalt. Selskapsom
kommunenharen liten eierandeli blir barereferert til i en konsentrertoppstilling.

Detblir benyttet en metodikksomgjørat oppdateringikkeblir særligtidkrevende.
Følgendeopplysningerblir sålangtsområdnyttet til omtalenavdet enkelteselskap.

1. Navnpåselskapet
2. Eiereogeierdeleri %
3. Formål(refererstort sett til vedtekter)
4. Sentraleoppgaverfor selskapet
5. Styringsformogstyringsorgan
6. Rapporteringsrutiner
7. Økonomiskenøkkeltallfor selskapet
8. Kommentarer(motivfor eierskap,eller andreforhold knytt til selskapet)
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2.2Aksjeselskap

2.2.1NessetKraft AS

NAVN PÅ SELSKAPET

NESSET KRAFT AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Stiftelsesdato: 23.11.1999
Daglig leder: Arnt Vidar Bruseth, konstituert pr.01.05.2011
Adresse: 6460 EIDSVÅG
Nettadresse: www.nessetkraft.no
EIERE OG EIERANDELER

Nesset kommune 100 %. Selskapets aksjekapital er på kr 15 000 000, - fordelt på 150 aksjer
pålydende kr 100 000.

SELSKAPETS SITT FORMÅL/SENTRALE OPPGAVER

� NKASskalværeen sikkerograsjonellleverandøravenergi

� NKASskalinnenegetområdeeie infrastruktur for energi,bredbånd,telefoniog fjernsyn

� NKASskalgjennomensamfunnsansvarligprofil væreenpådriverfor utviklingavvårt
lokalsamfunn

� Tilbyproduktsammensetningertil sluttbrukeresomkunderetterspør

� Arbeideaktivt for denbesteserviceoverforvårekunderinnenvårt forsyningsområde
� Inngåsamarbeidmedandre,der dette vil fremmeogstyrkeNKAS`sframtidigeeksistens

� Egenprodusertkraft skaloptimaliseresifh til markedsprisogvannkapasitet

� Arbeidefor rasjonell,sunnogmiljømessigforsvarligutnyttelseavenergiressursene
herundereksisterendevannkraftpotensial

STYRINGSFORM OG STYRINGSORGAN

Kommunestyretutgjørgeneralforsamlinga.Hvertmedlemavkommunestyretavgirstemmefor en
forholdsmessigandelavkommunensaksjer.Ordinærgeneralforsamlingskalavholdeshvert år
innenutgangenavjuni måned

Selskapetsstyrehar5 medlemmerogenobservatør fra deansatte.Styremedlemmenevelgesfor
to år avgangen.Forhvert år velges3 varamedlemmertil styret i prioritert rekkefølge.Forå få god
kontinuitet i styret,velgesto styremedlemmerhvert år.Styretslederognestledervelgesav
generalforsamlingen.
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RAPPORTTERINGSRUTINER

Revisorbekreftetårsregnskapmednoter ogstyretsberetning.

ØKONOMISKE NØKKELTALL

Regnskapsår 2010 2009
Resultat
Driftsinntekter 55.346.915 49.933.553
Driftsresultat 10.413.527 6.206.942
Årsoverskudd 6.259.598 6.990.518
Balanse
Omløpsmidler 54.186.650 47.611.211
Anleggsmidler 61.364.224 63.025.402
Kortsiktiggjeld 22.556.260 19.771.798
Langsiktiggjeld 55.200.000 56.200.000
Egenkapital 37.794.615 34.664.816
Sumegenkapitaloggjeld 115.550.875 110.636.614

KOMMUNEN SIN EIERSTRATEGI, MOTIV TIL EIERSKAPET

NessetKraftASer det viktigsteselskapetNessetkommuneeier.Utbytte fra selskapeter en
vesentliginntektskildefor Nessetkommuneoger såledesmedpåå finansierekommunale
primæroppgaverogopprettholdebådekvalitetogbreddei de kommunaletjenestene.Selskapet
har ett ansvarliglån i Nessetkommunepåkr 36 700000.Selskapetbetaleri 2011en årligrente
somer fastsattavpengemarkedsrenten(NIBOR6 md) oget tilleggpå1,5prosentpoeng.Renten
beregnesetter førstenoteringi januarfor 1. Halvår,ogetter førstenoteringi juli for 2. Halvår.Det
betalesikkeavdrag.

Eierskapeti NessetKraftAShar et finansieltmotiv. Kommunestyretharenklar forventningom
årligutbytte. Det er ikkenedfeltnoenutbyttepolitikk i selskapetsvedtekter. Dautbytte fra
selskapeter envesentliginntektskildefor kommunen, børkommunenvurdereå fastsetteat en
vissprosentavoverskuddetskalutbetalessomutbytte.



15

2.2.2DestinasjonMOLDE& ROMSDALAS

NAVN PÅ SELSKAPET

Destinasjon MOLDE & ROMSDAL AS
Selskapsform: Aksjeselskap
Stiftelsesdato: 20.12.1994
Daglig leder: Kjell Gjerde
Adresse: Torget 4, 6413 MOLDE
Nettadresse: www.visitmolde.com
EIERE OG EIERANDELER

Nessetkommuneeier 25aksjerà kr.2000.Deter totalt 773aksjeri selskapetfordelt på79
aksjonærer.
SELSKAPETS SITT FORMÅL/SENTRALE OPPGAVER

Selskapetsformåler å markedsføre,utvikleogselgereisemål.Forå realiseredette skalselskapet
væreet fellesorganfor kommuner,reiselivslag,organisasjonerogbedrifter. Selskapetkanellersdelta
i forretningsmessigvirksomhetrelatert til reiseliv.

STYRINGSFORM OG STYRINGSORGAN

Selskapethar et styrepå5 medlemmersomvelgesfor 2 år om gangenog2 varamedlemmersom
velgesfor 1 år om gangen.Styretsledervelgesavgeneralforsamlingenfør deøvrige
styremedlemmenevelges.Nestledervelgesavstyretblant styretsmedlemmer.

RAPPORTTERINGSRUTINER

Revisorbekreftetårsregnskapmednoter ogstyretsberetning

ØKONOMISKE NØKKELTALL
Regnskapsår 2010 2009
Resultat
Driftsinntekter 7.168.370 5.052.077
Driftsresultat 67.985 -161.781
Årsoverskudd 81.959 -76.653
Balanse
Omløpsmidler 1.968.516 2.412.820
Anleggsmidler 295.237 303.014
Kortsiktiggjeld 1.242.091
Sumomløpsmidler 1.968.516 2.412.820
Egenkapital 1.555.802 1.473.742
Sumegenkapitaloggjeld 2.263.754 2.715.834

KOMMUNEN SIN EIERSTRATEGI, MOTIV TIL EIERSKAPET

Reiselivetskalværeet satsingsområdei kommunenogmedlemskapeti selskapetvarbegrunnetmed
at det skulleværeenkostnadseffektivmåteå markedsførevår regionpå.Med denbakgrunnvedtok
kommunestyreti møteden27.04.06å giet årligdriftstilskuddtil selskapetpåca.kr.90.000.Eierskapet
er politiskmotivert.
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2.3InterkommunaleselskaperIKS

2.3.1RomsdalshalvøyaInterkommunalerenovasjonsselskapIKS

NAVN PÅ SELSKAPET

Romsdalshalvøya Interkommunale renovasjonsselskap IKS
Selskapsform: Interkommmunalt selskap
Stiftelsesdato: 28.02.1983
Daglig leder: Jan Egil Korseberg
Adresse: Årøseterveien 56, 6422 Molde
Nettadresse: www.rir.no
EIERE OG EIERANDELER

SelskapeteiesavkommuneneAukra,Eide,Fræna,Gjemnes,Midsund,MoldeogNesset.
Nessetkommuneblemedlemi 1994ogbetalteet kontantinnskuddpåkr.396.000til selskapet.
Eieransvarer i prosentavinnbyggerne.Eiernehefter for selskapetsdisposisjonerogkapitalkostnaderi
forhold til antall innbyggerei denenkelteeierkommune.Pr.01.01.10har Nessetkommuneen
eierandelpå6,4%.

SELSKAPETS SITT FORMÅL/SENTRALE OPPGAVER

Selskapetskal,påvegneavmedlemskommuneneog i henholdtil delegasjon,utøveden
forvaltningsmyndighetogde oppgaversommedlemskommunenehar etter forurensingsloven.
Detgjelderinnsamling,transportogbehandlingavavfall/slamogalleoppgaverknyttet til dette.
Selskapetkandelta i og/elleretablereandreselskaptil utøvelseavvirksomhetinnendenne
formålsparagrafen.Selskapeter tildelt enerett innenavfallsområdetoghar ikkeervervsomformål.

Selskapethar kompetanseogmulighettil å utføre andreforvaltningsoppgaversomkreverkjennskap
til forhold til abonnenter,forsøplingogkontroll ogsåfor andrekommunerennmedlemskommunene.
Selskapetskalarbeidefor enmiljøriktighåndteringavavfalleti regioneni egenregieller i samarbeid
medandre.Selskapetskalværeet konsultativtorganfor eiernei forurensingsspørsmålogbidra til
løsningavslike.

STYRINGSFORM OG STYRINGSORGAN
Representantskapeter selskapetsøversteorgan.Representantskapetskalha15medlemmer– to fra
kommuneneAukra,Eide,Fræna,Gjemnes,Midsund,Nessetogtre fra Molde.Representantskapets
medlemmerskalhapersonligevaramedlemmer.Medlemmerogvaramedlemmertil
representantskapetvelgesavkommunestyrenei eierkommunenefor en periodepå4 år, i samsvar
meddenkommunalevalgperioden.Medlemmertil representantskapettiltrer nårde er valgtav
kommunestyret.Etmedlemavstyret kanikkeværemedlemavrepresentantskapet

Styretbestårav9 medlemmermedpersonligvaramedlemmer, hvoravto innstillesavMolde
kommune,en innstillesfra hveravdeøvrigekommuneneogenvelgesavogblant de ansatte.
Styremedlemmenemedvaramedlemmervelgesfor 4 år.
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RAPPORTTERINGSRUTINER
Revisorbekreftetårsregnskapmednoter ogstyretsberetningblir referert i Formannskapetog
Kommunestyret.

ØKONOMISKE NØKKELTALL
Regnskapsår 2010 2009
Resultat
Driftsinntekter 84.497.931 83.443.383
Driftsresultat 1.331.276 2.361.072
Årsoverskudd 609.304 1.503.639
Balanse
Omløpsmidler 21.132.144 13.684.394
Anleggsmidler 46.243.800 50.172.305
Kortsiktiggjeld -12.182.434 -9.241.243
Langsiktiggjeld -54.077.792 -54.109.042
Egenkapital 1.115.718 -506.415
Sumegenkapitaloggjeld -67.375.944 -63.856.699

KOMMUNEN SIN EIERSTRATEGI, MOTIV TIL EIERSKAPET

Etter forurensingslovener kommunenpålagtet ansvarfor innsamlingogbehandlingav forbruksavfall
oghåndteringavspesialavfall.Forhusholdningsavfallharkommunenemonopolpåtjenestene,mens
næringsavfaller det fri konkurransepå.Selskapetsvirksomhetfinansieresetter selvkostprinsippet.
Detbetyr at dendelavvirksomhetensomer lovpålagtskalgåi null ogomfattesikkeavnoe
avkastningskrav.Eierskapeter motivert aveffektiviseringavtjenesteproduksjon.
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2.4Andre selskapsomkommunenhar eierinteresseri.

Andreselskapder Nessetkommunehareier- ellerdeltakerinteresse:

Navn Bokført verdi eierandel Formål/Merknad
Kommunal
landspensjonskasse 4 681902

Ivaretatjenestepensjonfor
kommunensansatte

KystlabAS 21987 2212aksjer Tekniskprøvingoganalyse.
Forbyggendehelsetjenester

Tøndergårdskoleog
resurssenter

Spesialundervisningfor
funksjonshemmede. For2011
betalerkommunenet bidragpåkr
371000for en plass.

Biblioteksentralenal 900 3 andeler Serviceorganfor off. biblioteker
MoldekunnskapsparkAS 100 100aksjer Næringsstøtte
Interkommunaltarkivfor
MøreogRomsdal- IKA 1,445%

Arbeidi samsvarmedarkivlova.
Effektiviseringav
tjenesteproduksjon.
Spisskompetanse.For2011betaler
kommunenenkontingentog
depotavgiftpåkr 106391.

KommunekraftAS 1 000 1 aksje Forvaltningavkraft, herunder
konsesjonskraft.

Muritunet AS 34000 Næringsstøtte
AsteroAS 22000 Næringsstøtte
AursjøveienAS 17000 2 aksjer Driftselskapfor Aursjøveien
Sunndal
nasjonalparksenter 1 000 1 aksje Næringsstøtte
LangfjordtunnelenAS 200250 9 aksjer Arbeidfor realiseringavundersjøisk

tunnel mellomSølsnesogÅfarnes
Molde lufthavnutviklingAS 163750 16aksjer UtvikleogstyrkeMolde lufthavn.
SamspleisAS 20000 2 aksjer Arbeidfor realiseringavviktigevei-

og trafikksikkerhetsprosjekteri
RomsdalogpåNordmøre

NessetSparebank
egenkapitalbevis

1 270000 12700
egenkap.bevis

Næringsstøtte

MoldeogRomsdalhavn
IKS 0 7 %

Samordnedenkommunalehavne-
virksomheteni samarbeidsområdet

Krisesenteretfor Moldeog
OmegnIKS

Krisesentertilbudfor desomblir
utsett for voldogtrusler. For2011
betalerNessetkommuneett bidrag
påkr 327140.

Komunerevisjonsdistrikt2 11,11% Revisjonavdeltakerkommunene.For
2011betalerNessetkommuneet
bidragpåkr 272000.

Mardølafondet:
NessetNæringshageAS 200000 200aksjer Næringsstøtte
AursjøveienAS 600000 3 aksjer Drift avAursjøveien
ContrastAdventureAS 264000 64000aksjer Næringsstøtte
NessetDataconsultingAS 51940 49aksjer Næringsstøtte



 

Nesset kommune Arkiv: K12 

Arkivsaksnr: 2014/1307-2 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 17/15 12.03.2015 

Nesset kommunestyre 22/15 26.03.2015 

 

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder i Nesset 

Vedlegg 

1 Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder 

2 Verneområder hvor nasjonalpark-/verneområdestyrer er gitt tilbud om forvaltningsmyndighet 

3 Møtebok 3/2015 - Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 04.12.2014 fra Miljødirektoratet der kommunene gis tilbud til å overta 

forvaltningsansvaret for verneområder.  

Nesset kommune er interessert i å overta forvaltningsmyndighet av mindre verneområder som ligger i 

Nesset, det gjelder og Stakkengfonna naturreservat.  

 

Nesset kommune har tidligere vært involvert i kommunal verneforvaltning gjennom forsøksordning 

med Dovrefjellrådet. Nesset kommune innehar den samme fagkompetansen som ved deltakelse i 

denne forsøksordningen.  

 

Rådmannen får fullmakt til å ta endelig avgjørelse om det skal inngå avtale om kommunal overtakelse 

av forvaltningsansvar for mindre verneområder i Nesset.  

 

Nesset kommune foreslår at ansvaret med å utarbeide/revidere forvaltningsplaner/skjøtselsplaner for 

verneområdene fortsatt skal være tillagt Fylkesmannen og ikke den enkelte kommune som får 

forvaltningsmyndighet.  

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Det ble enighet om følgende: 



Nesset kommune ber om utsettelse av behandlingen av tilbudet om å overta verneområdene til det 

foreligger mer konkrete avklaringer om kommunereformen og det pågående arbeidet om «Forenkling 

av utmarksforvaltningen». 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Nesset kommune ber om utsettelse av behandlingen av tilbudet om å overta verneområdene til det 

foreligger mer konkrete avklaringer om kommunereformen og det pågående arbeidet om «Forenkling 

av utmarksforvaltningen». 

 

 

 

Saksopplysninger 

Miljødirektoratet gir i brev av 04.12.2014 tilbud til kommunene om å overta forvaltningsmyndighet 

for verneområder som nå forvaltes av Fylkesmannen.  

 

Tilbudet om forvaltningsansvar gjelder verneområder som ligger innenfor en kommune og som ikke 

forvaltes av nasjonalparkstyrer eller områder som de ikke finner hensiktsmessig å ha 

forvaltningsansvaret for.  

 

For verneområder som strekker seg over flere kommuner vil spørsmål om kommunalt 

forvaltningsansvar ikke være tema før fremtidig kommunestruktur er avklart. 

 

Eventuell delegering av forvaltningsansvar vil skje i løpet av 2015. Det dreier seg om følgende 

verneområder i Nesset. 

 

Navn Vernedato Formål Areal, dekar Forvaltningsplan 

Nauste naturreservat 08.11.2002 Elveos 457+443(sjø) Godkjent 

Stakkengfonna* 27.06.2003 Edellauvskog 509  Godkjent 

Prestaksla 05.03.2010 Barskog 970 Ingen plan 

Prestholmen 28.05.2010 Sjøfugl 11+73(sjø) Godkjent 

Vistdalsholmen 28.05.2010 Sjøfugl 33+ 94(sjø) Godkjent 

Mardalen naturreservat* 12.12.2014 Edellauvskog 6080 Forvaltningsplan for 

Jutneset, men ikke for 

utvidelsen av 12.12.14. 

*Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre har signalisert at de ønsker avklaring med Nesset 

kommune før de tar stilling om å overta forvaltningsansvaret for naturreservatene Stakkengfonna og 

Mardalen.  

 

Miljødirektoratet har satt følgende forutsetninger til kommunene for delegering av 

forvaltningsmyndighet: 

 

  Kommunen må si ja/nei til alle verneområder som omfattes av tilbudet. 

 Verneområdene skal forvaltes i samsvar med verneformålet og statlige retningslinjer for 

forvaltning av verneområder. 

 Miljødirektoratet kan gi nærmere retningslinjer for utøvelsen av forvaltningsmyndigheten. 

 Kommunen kan ikke overføre/delegere avgjørelsesmyndighet etter verneforskriften til 

andre instanser eller organisasjoner. 

 Vedtak om delegering til kommuner kan trekkes tilbake, eller kommunene kan si fra seg 

forvaltningsansvaret. 



 Miljødirektoratet/SNO har ansvaret for organisering av oppsynsvirksomheten i 

verneområdene. 

 Kommunen skal ha nødvendig kapasitet og fagkompetanse for å kunne løse oppgavene. 

Kommune må ha et robust fagmiljø med forvaltningskompetanse slik at oppgaver og 

henvendelser håndteres riktig.  

 Kommunen kan be Fylkesmannen om faglig råd og veiledning i forvaltningen. 

 Kommunen må avsette nødvendig ressurser til administrasjon og saksbehandling. 

 Kommunen kan søke om økonomiske midler fra Fylkesmannen til gjennomføring av 

skjøtsel og tiltak i verneområdene innenfor de rammer som blir fastsatt i Statsbudsjettet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det å ha forvaltningsansvar innebærer følgende oppgaver og kompetanse: 

 

Myndighetsutøvelse Begrenset til den rådighet som er direkte hjemlet i verneforskriften 

Skjøtsel og 

tilrettelegging 

Vurdere behov og nødvendig gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging 

i verneområdene. Bør være beskrevet i en godkjent forvaltningsplan. 

Tiltak avklares gjennom årlig bestillingsdialog med Statens naturoppsyn. 

Forvaltningsplan Kommunen kan lage utkast til forvaltningsplan. Fylkesmannen skal 

godkjenne forvaltningsplanen. 

Dispensasjon fra 

verneforskriften 

Kommunen har myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon i henhold til 

den enkelte verneforskrift eller naturmangfoldloven § 48. Kopi av alle 

vedtak skal sendes Fylkesmannen, Statens naturoppsyn og 

Miljødirektoratet og registreres i Miljøvedtaksregisteret.  

I søknader der kommunen er tiltakshaver behandles saken av 

Fylkesmannen.  

Merking og informasjon Fylkesmannen ansvar for gjennomføring av grensemerking av 

verneområdene. Kommunen skal vurdere behovet for særskilte 

informasjonstiltak og ha kontakt med grunneiere, brukere, aktuelle 

lag/organisasjoner med mer. 

Brudd på 

verneforskriften  

Der kommunen får kjennskap til brudd på reglene i verneforskriften skal 

anmeldes til politi, eller rapporteres til Fylkesmannen   

Rapportering om 

forvaltning  

Kommunen ansvar for rapportering, innen gitte tidsfrister, til 

Fylkesmannen.  

Vurdering 

Nesset kommune har erfaring med lokal forvaltning av verneområder ved deltakelse i 

forsøksordningen med Dovrefjellrådsmodellen. 

 

Siden det dreier seg om å overta forvaltningsmyndighet av verneområder som Fylkesmannen i Møre 

og Romsdal har forvaltningsansvaret for i dag, er det ønskelig å få avklart litt nærmere 

arbeidsomfanget og økonomiske forhold. Rådmannen antar det kan dreie seg om anslagsvis 5-10 

arbeidsdager pr år.  

Da kommunen deltok i forsøksordningen med Dovrefjellrådet ble det gitt årlig tilskudd 

(skjønnsmidler) til å utføre forventet arbeid. Rådmannen oppfatter det slik at økonomiske rammevilkår  

skjer gjennom årlig bestillingsdialog . 

 



Rådmannen synes det er vanskelig å skulle mene noe om hva det legges i vilkårene om « nødvendig 

ressurser til administrasjon og saksbehandling» og «robust fagmiljø med nødvendig fagkompetanse..» 

utover det at kommunen har den samme fagkompetansen nå som under forsøksordningen med 

Dovrefjellrådet.  

 

Det er to naturreservater i Nesset som mangler forvaltningsplaner. Rådmannen registrerer at 

forvaltningsplaner utarbeides stort sett etter samme mal. Da forvaltningsplaner/skjøtselsplaner er en 

del av rammevilkårene som forvaltningsmyndigheten må forholde seg til, bør ansvaret for utarbeidelse 

av slike planer fortsatt ligge på overordnet nivå, hos Fylkesmannen.  

 

Dovrefjell nasjonalparkstyre har fått tilbud om å overta forvaltningsansvaret for Stakkengfonna 

naturreservat og Mardalen naturreservat.  

Stakkengfonna ligger like sør for Kjøtåa i Eikesdal og arealet ligger utenfor 

villreinens leveområde. Rådmannen vurderer det slik at det kan være mer 

hensiktsmessig at kommunen har forvaltningsansvaret for dette arealet. 

 

Mardalen naturreservat strekker seg opp til snaufjellet. Av den grunn kan det være naturlig at 

verneområdet forvaltes av Dovrefjell nasjonalparkstyre. Dersom en legger til grunn tilkomst til 

edellauvskogen og at deler av turveien som går opp mot Mardalsfossen ligger innenfor naturreservatet 

kan det likevel være mest praktisk at kommunen har forvaltningsansvaret for Mardalen naturreservat.   

Mardalen er og en viktig innfallsport til verneområdene på Dovrefjell og et populært turistmål om 

sommeren. Av den grunn bør området inngå som informasjonspunkt i en besøksstrategi som 

nasjonalparkstyret skal utarbeide. Dersom dette hensynet legges til grunn bør nasjonalparkstyret ha 

forvaltningsansvaret slik at de har mulighet for å samordne tiltak i området i bestillingsdialogen med 

SNO og andre aktører.  

 

Nesset kommunestyre ga i sak 14/15 høringsuttale til faggrupperapporten «Forenkling av 

utmarksforvaltningen». Faggruppa har signalisert at kommunene i fremtiden skal være 

førstelinjetjeneste for alle brukerhenvendelser innen forvaltning av utmark. Av den grunn mener 

rådmannen at kommunen bør stille seg positivt til å overta forvaltningsansvaret.  

 

Bortsett fra Mardalen naturreservat er det det er størst ferdselsaktivitet i Nauste naturreservat og 

Prestaksla naturreservat. Rådmannen vil av den grunn anta at det er mest arbeidskrevende å ha 

forvaltningsansvaret for disse to områdene.  

Økonomiske konsekvenser 

Det avhenger av arbeidsomfanget.  

 

Betydning for folkehelse 

Verneområder er positive tiltak for rekreasjon og opplevelser.  





MIL)13-
DIREKTORATET

Miljødirektoratet vil, i samarbeid med Fylkesmannen, gjennomføre nødvendig opplæring av
kommuner som får delegert forvaltningsmyndighet for verneområder.

Verneområdersom omfattesav tilbudet omforvaltningsansvar
Oversikt over verneområder i den enkelte kommune finnes i Miljødirektoratetsdatabase for
kartfestet informasjon om natur- og friluftslivsområder www.naturbase.no

Verneområder i den enkelte kommune finnes ved å benytte «Enkelt søk i Naturbase». Kommunen vil
da få opp en liste verneområder med navn på verneområde, verneform, vernedato og hvem som er
forvaltningsmyndighet for verneområdet i dag. Oversikten i Naturbase viser alle verneområder i
kommunen.

Tilbudet om forvaltningsmyndighet gjelder:
Verneområder somi sin helhet ligger innenfor kommunen, og som i dag forvaltes av
vedkommende Fylkesmann.

Tilbudet gjelder ikke Ramsarområder eller verneområder som er innmeldt til
Ramsarkonvensjonen liste over internasjonalt viktige våtmarksområder.

Tilbudet gjelder ikke verneområder hvor tilbud om forvaltningsmyndighet er sendt
nasjonalpark-/verneområdestyrer. Dersom nasjonalpark-/verneområdestyrene ikke ønsker
forvaltningsmyndighet for tilbudte områder, vil tilbudet til kommunen også gjelde disse
områdene.

Områder hvor nasjonalpark-/områdestyrer er gitt tilbud om forvaltningsmyndighet følger av
vedlagte oversikt.

Tilbudetom delegeringav forvaltningsmyndighetgis underfølgende
forutsetninger:

Kommunen må si ja eller nei til å overta forvaltningsmyndighet for alle verneområder som
omfattes av dette tilbudet.

Verneområder opprettet i medhold av naturmangfoldloven og den tidligere naturvernloven
har nasjonale verneinteresser, og skal forvaltes i samsvar med verneformålet og statlige
retningslinjer for forvaltning av verneområder.

Miljødirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om utøvelse av forvaltningsmyndigheten.

Kommunene kan ikke overføre/delegere avgjørelsesmyndighet etter verneforskriftene til
andre instanser eller organisasjoner.

Miljødirektoratet kan trekke vedtaket om delegering tilbake. Kommunene kan også si fra seg
ansvaret som forvaltningsmyndighet. -

Miljødirektoratet/Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvaret for organiseringen av
oppsynsvirksomheten i verneområdene.
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Kommunene skal ha nødvendig kapasitet og kompetanse, og et robust fagmiljø med
nødvendig fagkompetanse for å kunne løse oppgavene. Kommunene må også ha god
forvaltningskompetanse slik at oppgaver og henvendelser håndteres riktig.

Kommunen kan be Fylkesmannen om faglige råd og veiledning i forvaltningen.

Ansvaret som forvaltningsmyndighet innebærer at kommunen må avsette nødvendige
ressurser til administrasjon og saksbehandling.

Kommunen kan søke om økonomiske midler til gjennomføring av skjøtsel og tiltak i
verneområder innenfor de rammer som hvert år blir fastsatt av Stortinget. Seknad om
midler skal sendes til Fylkesmannen innen nærmere fastsatt frist.

Forvaltningsmyndighetensoppgaverog kompetanse:

Myndighetsutøvelse

Forvaltningsmyndigheten har ansvar for forvaltningen av verneregler fastsatt i
verneforskriften. Myndigheten er begrenset til den rådighet som er direkte hjemlet i
verneforskriften.

Skjøtsel og tilrettelegging

Som forvaltningsmyndighet skal kommunene vurdere behov og nødvendig gjennomføring av

skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene. Plan for skjøtsel og eventuell tilrettelegging bør

inngå i en godkjent forvaltningsplan.

Gjennomføring av skjøtsels- og tilretteleggingstiltak avtales med lokalt SNOgjennom den

årlige bestillingsdialogen om behov for midler og arbeidskraft i verneområder.

Forvaltningsplan

Kommunenkan utarbeide et utkast til forvaltningsplan for verneområdet/verneområdene.

Forvaltningsplanen skal godkjennes av Fylkesmannen.

Dispensasjon fra verneforskriften

Kommunene har myndighet til å treffe vedtak om dispensasjon i henhold til den enlelte

verneforskrift eller naturmangfoldloven § 48. Verneforskriftene har egne

dispensasjonsbestemmelser som setter rammer for hvilke dispensasjoner som kan gis.

Naturmangfoldloven § 48 er en generell dispensasjonsbestemmelse som åpner for å gi

dispensasjon dersom vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Kopi av alle vedtak som treffes av kommunen skal sendes til Fylkesmannen, Statens

naturoppsyn og Miljødirektoratet. I tillegg skal vedtak registreres i Miljøvedtaksregisteret.
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Miljødirektoratet er klageinstans for vedtak som treffes av kommunen som

forvaltningsmyndighet.

I dispensasjonssaker hvor kommunale instanser selv står som søker/tiltakshaver, skal

Fylkesmannen behandle saken som førsteinstans.

Merking og informasjon

Fylkesmannen har ansvar for gjennomføring av nødvendig grensemerking av verneområdene.

Kommunen skal som forvaltningsmyndighet vurdere behovet for særskilte

informasjonstiltak. Kommunen har også ansvar for kontakt med grunneiere,

rettighetshavere, brukere, aktuelle lag og organisasjoner mv.

Brudd på verneforskriften

Selv om SNOer etablert som kontrollmyndighet i verneområdene, har kommunen som

forvaltningsmyndighet likevel et selvstendig ansvar for å påse at brudd på reglene i

verneforskriften som kommunen får kjennskap til, blir anmeldt til politiet, eller rapportert

til Fylkesmannen og Miljødirektoratet for eventuelle administrative sanksjoner. Kopi av

anmeldelse skal sendes til Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Fylkesmannen har delegert myndighet etter naturmangfoldlovens kap. IX om håndheving og

sanksjoner. Kommunen må derfor ha dialog med fylkesmannen om oppfølging av ulovlige
forhold i verneområdene.

Rapportering om forvaltning

Kommunen har ansvar for å rapportere om forvaltningen av verneområdene til

Fylkesmannen. Rapportering skal skje etter fastsatte frister.

Dersom forutsetningene for delegering av forvaltningsmyndighet endres vesentlig, plikter

kommunen å informere Fylkesmannen.

Særligomnaturoppsyni verneområder
Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for tilsynet med verneområdene. SNOer

statlig myndighet med lovbestemt ansvar for forebygging av miljøkriminalitet og kontroll med at

reglene i miljølovverket blir overholdt, jf. naturoppsynsloven §§ 1 og 2. I tillegg har SNOet ansvar
for informasjon og veiledning om regelverket og bruken av verneområdene.

For ivaretakelse av verneformålet kan kommunen bestille registrerings-, dokumentasjons- og
skjøtselsarbeid av SNO. SNOvil prioritere slike oppgaver innen rammen av sine ressurser, og
arbeidet som utføres vil være gratis for kommunen.
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Fristfor tilbakemelding
Kommuner som ønsker delegert forvaltningsmyndighet, må gi tilbakemelding til Miljødirektoratet.

I tilbakemeldingen ber vi om at kommunen konkret omtaler og vurderer hvilken kapasitet og

kompetanse kommunen har for å overta forvaltningsansvaret for verneområdene.

Frist for tilbakemelding er 1. april2015.

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingensignatur

Berit Lein Knut Fossum

Direktør naturavdelingen seksjonsleder

Vedlegg:
Oversikt over Verneområder hvor nasjonalpark-/verneområdestyrer er gitt tilbud om

forvaltningsmyndighet

Kopitil:
Alle Fylkesmenn

Klima- og miljødepartementet
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Verneområder hvor nasjonalpark-/verneområdestyrer er gitt tilbud om

forvaltningsmyndighet

Verneområdestyret for Lyngsalpan
landskapsvernområde

Verneområdestyret for Nordkvaløya-
Rebbenesøya landskapsvernområde

Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Blåfjella-Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyret for Forolthogna

Tilbudte vemeområder

Ytre Syltevika naturreservat i Båtsfjord kommune
Sandfjordneset naturreservat i Båtsfjord
kommune

Faueldalen naturreservat i Tromsø kommune

Måsvær naturreservat i Kartsøykommune
Flatvær naturreservat i Kartsøykommune
Breivika naturreservat i Kartsøykommune

Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat i
Gildeskål kommune
Blakkådalen naturreservat i Rana kommune
Semska-Stødi naturreservat i Saltdal kommune
Junkerdalsura naturreservat i Saltdal kommune
Stor-Graddis naturreservat i Saltdal kommune
Dypen naturreservat i Saltdat kommune

Arvasslia naturreservat i Lierne kommune
Holdeslia naturreservat i Lierne kommune
Guslia naturreservat i Grong kommune

Skaumsjøen naturreservat i Rennebu kommune
Henddalen naturreservat i Midtre Gauldal
kommune
Ledalen naturreservat i Hottåten kommune

Nasjonalpark-/verneområdestyrer

Varangerhalvøya nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Rangeldalen naturreservat i Meråker kommune
Roltdalen og Sylan Stråsjøen-Prestøyan naturreservat i Selbu

kommune



Nasjonalparkstyret for Femundsmarka
og Gutulia

Verneområdestyret for Sølen
landskapsvernområde

Dovrefjell nasjonalparkstyre

Breheimen nasjonalparkstyre

Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Verneområdestyret for Trollheimen

Verneområdestyret for Geiranger-
Herdalen

Folgefonna nasjonalparkstyre

Grøvelsjøen naturreservat i Engerdal kommune

Fuggdalen naturreservat i Rendalen kommune
Steinfjellet naturreservat i Rendalen kommune

Bjørndalen naturreservat i Folldal kommune
Stakkengfonna naturreservat i Nesset kommune
Jutneset naturreservat i Nesset kommune
Nordre Snøfjelltjørn naturreservat i Oppdal
kommune

Honnsrøve naturreservat i Skjåk kommune

Muldalslia naturreservat i Norddal kommune
Slettsvaet naturreservat i Rauma kommune
Vermedalen naturreservat i Rauma kommune
Einstullie naturreservat i Skjåk kommune

Hovdsjømyrene naturreservat i Stor-Elvdal
kommune

Gjørahaugen naturreservat i Sunndal kommune

Hyskjet naturreservat i Stranda kommune

Langebudalen naturreservat i Etne kommune

Verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Lislevatn naturreservat i Bykle kommune
Ryfylkeheiane og Frafjordheiane Hovden landskapsvernområde i Bykle kommune

Vidmyr naturreservat i Bykle kommune
Hisdal naturreservat i Bykle kommune
Ørestø naturreservat i Gjesdal kommune
Migaren naturreservat i Gjesdal kommune
Øyastøl naturreservat i Hjelmetand kommune
Nordstøthei naturreservat i Hjelmeland kommune

MILJØ-
DIREKTORATET
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Skjøringen naturreservat i Mandal kommune
Verneområdestyret for Slettingen naturreservat i Mandal kommune
Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord Store Vengelsholmen naturreservat i Mandal
landskapsvernområder kommune

Søndre Eggvær naturreservat i Mandal kommune
Kjellingen naturreservat i Mandal kommune
Valløy naturreservat i Mandal kommune
Herøya naturreservat i Søgne kommune
Songvaar, Hellersøya og Kubbøya naturreservat i
Søgne kommune
Store Lyngholmen naturreservat i Søgne kommune
Oksø naturreservat i Kristiansand kommune

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Hvaler prestegårdsskog naturreservat i Hvaler
kommune

MILJØ-
DIREKTORATET
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Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2009/76-30 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 23/15 26.03.2015 

 

Søknad om fritak som vararepresentant i representantskapet for 

Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap IKS - Kari Haga Sølvik 

Vedlegg 

1 Søknad om fritak fra verv - fra 15.03.2015 og ut valgperioden 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 04.02.2015 fra Kari Haga Sølvik. 

 

Kari Haga Sølvik fritas fra sitt verv som vararepresentant i representantskapet for Romsdalshalvøyas 

Interkommunale Renovasjonsselskap IKS. 

 

Som ny personlig vararepresentant for Jan Rindli velges …………… 

 

 

Saksopplysninger 

Kari Sølvik Haga har i søknad datert 04.02.2015 bedt om fritak fra sitt verv som vararepresentant i 

representantskapet for Romsdalhalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR) IKS, søknaden 

begrunnes med at hun flytter fra Nesset kommune. 

 

I kommuneloven § 15 heter det blant annet: 

 

2. Kommunestyret3 og fylkestinget3 kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.4 

 

I henhold til § 6, pkt. 2 i selskapsavtalen for RIR IKS har Nesset kommune to medlemmer med 

personlige varamedlemmer i representantskapet. Kari Haga Sølvik er personlig varamedlem for Jan 

Rindli. 

 



I henhold til § 6 i Lov om interkommunale selskap skal kommunestyret selv oppnevne sine 

representanter i et representantskap, og det skal oppnevnes minst like mange varamedlemmer som 

faste medlemmer. I samme paragraf, siste ledd heter det: 

 

Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen.  

 

Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. 

Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden. 

 

Vurdering 

Grunnlaget for fritak vurderes å være tilstede når søkeren har flyttet fra kommunen. Rådmannen gir 

ikke innstilling til kandidater ved valg. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen. 





 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2009/76-31 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 24/15 26.03.2015 

 

Søknad om fritak som representant i representantskapet for Krisesenteret for 

Molde og omegn IKS - Kari Haga Sølvik 

Vedlegg 

1 Søknad om fritak fra verv - fra 15.03.2015 og ut valgperioden 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 04.02.2015 fra Kari Haga Sølvik. 

 

Kari Haga Sølvik fritas fra sitt verv som representant i representantskapet for Krisesenteret for Molde 

og omegn IKS.  

 

Som ny representant velges …………… 

 

 

Saksopplysninger 

Kari Sølvik Haga har i søknad datert 04.02.2015 bedt om fritak fra sitt verv som representant i 

representantskapet for Krisesenteret for Molde og omegn IKS, søknaden begrunnes med at hun flytter 

fra Nesset kommune. 

 

I kommuneloven § 15 heter det blant annet: 

 

2. Kommunestyret3 og fylkestinget3 kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.4 

 

I henhold til § 5, pkt. 1 i selskapsavtalen for Krisesenteret for Molde og omegn IKS har Nesset 

kommune et medlem med personlig varamedlem i representantskapet. 

 

I henhold til § 6 i Lov om interkommunale selskap skal kommunestyret selv oppnevne sine 

representanter i et representantskap. I samme paragraf, siste ledd heter det: 



 

Representantskapets medlemmer velges for fire år om ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen.  

 

Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. 

Nyvalg skjer for den gjenværende del av valgperioden. 

 

Vurdering 

Grunnlaget for fritak vurderes å være tilstede når søkeren har flyttet fra kommunen. Rådmannen gir 

ikke innstilling til kandidater ved valg. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen. 





 

Nesset kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2009/76-32 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 25/15 26.03.2015 

 

Søknad om fritak som representant i forstanderskapet for Nesset Sparebank - 

Kari Haga Sølvik 

Vedlegg 

1 Søknad om fritak fra verv - fra 15.03.2015 og ut valgperioden 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 04.02.2015 fra Kari Haga Sølvik. 

 

Kari Haga Sølvik fritas fra sitt verv som representant i forstanderskapet for Nesset Sparebank. 

 

Som ny representant velges ……….. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kari Sølvik Haga har i søknad datert 04.02.2015 bedt om fritak fra sitt verv som representant i 

forstanderskapet for Nesset Sparebank, søknaden begrunnes med at hun flytter fra Nesset kommune. 

 

I kommuneloven § 15 heter det blant annet: 

 

2. Kommunestyret3 og fylkestinget3 kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 

valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 

plikter i vervet.4 

 

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

varamedlemmer til forstanderskapet. 

 

 I k-sak 10/12 ble følgende representanter valgt til forstanderskapet for Nesset Sparebank: 

 

Representanter     Vararepresentanter 



Vigdis Listaul      1. Anne Marie Kalset 

Ola Einar Stolsmo     2. Stephan Berg 

Kari Haga Sølvik     3. Lilly K. Svensli 

Paul Nauste      4. Stein Ivar Bjerkeli 

Audhild Nauste 

 

Vurdering 

Grunnlaget for fritak vurderes å være tilstede når søkeren har flyttet fra kommunen. Rådmannen gir 

ikke innstilling til kandidater ved valg. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen. 





 

Nesset kommune Arkiv: 242 

Arkivsaksnr: 2015/9-2 

Saksbehandler:  John Walseth 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Mardølafondet 4/15 21.01.2015 

Nesset kommunestyre 13/15 12.02.2015 

Nesset kommunestyre 26/15 26.03.2015 

 

Søknad om lån til bygging av Grytnes kraftverk - Langfjordkraft AS 

Vedlegg 

1 Søknad om lån til bygging av småkraftverk i Grytneselva 

2 Notat fra Clemens Kraft AS - finansieringsforespørsel av Grytnes kraftverk - låntaker Langfjord 

Kraft AS 

3 Underskrevet søknad om lån til bygging av småkraftverk i Grytneselva  

(lagt ved saken før kommunestyrets behandling 26.03.2015 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Ingen 

 

Behandling i Mardølafondet - 21.01.2015  

 

Gudbjørg Frisvoll ble erklært inhabil i saken. 

Forslag til vedtak 

Det vises til søknad av 06.01.15. 

 

Langfjordkraft AS innvilges et lån stort kr 5 000 000. Renta er p.t. 3,5 %. Avdragstiden settes til 15 år. 

Det innvilges 1 års avdragsfritak. Påløpte renter skal betales. Det tas pant i driftstilbehør og i 

kraftstasjonen. Lånet utbetales når kraftverket er ferdigstilt. 

 

Søknaden oversendes Nesset kommunestyre for videre behandling. 

 

 



Behandling i Nesset kommunestyre - 12.02.2015  

Møtet ble lukket under behandlingen iht. Off.§ 13/fvl. § 13.2. Dette ble vedtatt med 19 stemmer. 2 

stemte imot. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

Lånesøknaden fra Langfjordkraft AS sendes i retur til søker pga. formalitetsfeil i søknaden. 

Lånesøknaden mangler gyldige underskrifter. I følge Enhetsregisteret har Langfjordkraft AS 

følgende signatur: «Styreleder og ett styremedlem i fellesskap». I lånesøknaden mangler det 

underskrift fra styrets leder. Lånesøknaden returneres til Langfjordkraft AS. 

 

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.02.2015 

Lånesøknaden fra Langfjordkraft AS sendes i retur til søker pga. formalitetsfeil i søknaden. 

Lånesøknaden mangler gyldige underskrifter. I følge Enhetsregisteret har Langfjordkraft AS følgende 

signatur: «Styreleder og ett styremedlem i fellesskap». I lånesøknaden mangler det underskrift fra 

styrets leder. Lånesøknaden returneres til Langfjordkraft AS. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Langfjordkraft AS har startet utbygging av Grytnes kraftverk. Langfjordkraft eies Clemens kraftverk 

(50 %) og Nesset Kraft AS(50 %). Grytnes kraftverk er beregnet til å produsere ca. 14 GWh i et 

normalår. Total utbyggingskostnad er etter innhenting av tilbud beregnet til kr 55 700 000. Det er satt 

opp følgende finansieringsplan: 

 

Lån i bank   kr 39 500 000 

Egenkapital  kr 11 200 000 

Lån Mardølafondet kr   5 000 000 

 SUM  kr 55 700 000 

 

Langfjordkraft søker om lån stort kr 5 000 000 over 15 år og om avdragsfritak 1. året. 

Vurdering 

Dette er et prosjekt som har pågått i lang tid og som nå endelig kan realiseres. Prosjektet vil få 

ringvirkninger for lokalt næringsliv i utbyggingsfasen og i driftsfasen. I tillegg vil kraftverket tilføre 

kommunen betydelige beløp i eiendomsskatt i årene fremover. 

 

Ett eventuelt lån fra Mardølafondet vil gjøre at betingelsene på den andre lånefinansieringen blir 

bedre. Derfor må lånebeløpet fra Mardølafondet opp i den størrelsen for at det skal ha noen effekt på 

økonomien i prosjekte. 

 

Likviditetsmessig vil ett eventuelt lån på 5 mill. fra Mardølafondet ikke gå ut over andre lånesøknader. 

 

Søknadsbeløpet er større en det fondsstyret har myndighet til å innvilge. I henhold til § 2 i 

retningslinjene for fondet er det opp til fondsstyret om de vil videresende søknaden til 

Kommunestyret. Risikoen for tap vurderes som middels. Risikoen i prosjektert er om strømprisen som 

er lagt til grunn er realistisk. Også rentekostnaden vil ha stor betydning for lønnsomheten i prosjektet.  



Dersom utbyggingskostnaden blir høyere enn forutsatt skal eierne dekke dette med innskudd av 

egenkapital. Dette reduserer risikoen for kredittorene. 

 

Dersom søknaden innvilges bør det stilles krav om pant i Kraftstasjonen og i driftstilbehør. 

 



R94T001

MARDØLAFONDET

SØknadssk j ema

FIRMA/PERSON: ith f TLF.

DAGLIG LEDER: hm n Pwfin p sEi/ 41
- 1v6 TLF.

ADRESSE: TELEFAX:

BRANSJE: S/i° r ETABLERINGSÅR:

ANTALL ANSATTE:

TIDLIGERE ENGASJEMENT I NARINGSFONDET? NÅR:

LÅN KR. TILSKUDD KR.

KORT BESKRIVELSE AV SØKERENS VIRKSOMHET:

13'(1c,li/C SI-74. • n 2r(/£hlk 6 r .

0 .1 r 01

DET SØKES OM: L--.1 KR. 5:a o /4‘A 4..dimw 7/f r -11

STIPEND KR.

TILSKUDD KR.

Produktutvikling.

Markedsføring 0.1.

Andre formål.

I.

Bygningsmessige investeringer.

Maskiner/driftstilbehør.

Etableringskostnader.



Personlig eiet firma. Aksjeselskap (A/S).

Ansvarlig selskap (ANS).II Annen selskapsform.

Er selskapet/virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

NEI! JA! Oppgi organisasjonsnr.:

Dersom selskapet er aksjeselskap, oppgi:

/2. 


Aksjekapitalens størrelse:
Ved aksjeselskap, ansvarlig selskap o.1, oppgi navn på daglig
leder, styreleder og styremedlemmene.

Navn, stilling, alder, utdanning, praksis

Daglig leder

Styreleder

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Regnskapsbyrå:/~kAffT4s

Revisor:PO

Bankforbindelse: SP/MFM4/vk

5.Søkerens/bedriftensgjeldsforpliktelser
LANGSIKTIG GJELD:

Långiver pr. Lånets ut Løpetid i Siste regnskapsårs forfalte
31.12.9_ betalings år.

år. Renter Avdrag

SUM



• I 0

Fyll ut skjemaet, og legg ved eget, spesifisert kostnadsoverslag:
6.1. INVESTERINGER I BYGG, MASKINER, PRODUKTUTVIKLING,
MARKEDSFØRING ETC.:

Investeringens/tiltakets totale kostnad: 55 7adôoc

Begrunnelse for hvorfor investeringen gjennomføres:

Dersom søknaden gjelder stipend, skriv en kort begrunnelse som
viser hvorfor en ønsker å ta utdannelsen.

KREDITTINSTITUSJON/FREMMEDKAPITAL BELØP BELØP

5'06ocv




Nesset Mardølafond (Overføres s.1) Od 000

SAMLET FREMMEDKAPITAL 	

KONTANTINNSKUDD / 206 coa

EGNE MATERIALER

EGET ARBEID

SAMLET EGENKAPITAL 	

TOTAL SUM FINANSIERINGSPLAN

•

5-57vood

Fylles ut ved søknad om lån og/eller lånegaranti.

Pant i fast eiendom. Pant i leierett
m/driftsutstyr.

Eiendommens hjemmelshaver:

Eiendommens gnr. /bnr. Eiendommens navn:

Pant i biler/flyttbare maskiner. I Annen sikkerhet.

Før lånet kan utbetales, må søker fremlegge attest fra for-
sikringsselskap som stadfester at låneobjektet er forsikret.

PANTETS VERDI.



Takst/forsikringssum på eiendom; gnr /bnr kr.

Takst/forsikringssum på bygninger kr.

Takst/forsikringssum på biler/maskiner kr.

LEGG VED KOPI AV EVENTUELLE TAKSTDOKUMENTER/FORSIKRINGSPOLISER.

(Alle beløp i tusen kroner.)

DRIFTSINNTEKTER

VAREFORBRUK

DRIFTSINNTEKTER - VAREFORBRUK

LØNN INKL. SOSIALE KOSTNADER

SALG OG REKLAME

ANDRE KOSTNADER

ORDINBRE AVSKRIVNINGER

DRIFTSRESULTAT

FINANSIELLE INNTEKTER

FINANSIELLE KOSTNADER

EKSTRAORDINBRE INNTEKTER

EKSTRAORDINBRE KOSTNADER

RESULTAT FØR DISPOSISJONER OG SKATT

DISPOSISJONER/EIERS PRIVATUTTAK

SKATTER

ARETS OVERSKUDD/UNDERSKUDD

Følgende vedlegg bør følge søknaden:
ry0 Spesifisert Kopi av siste års

kostnadsoverslag. 1-1 regnskap.
Vurdering av firmaets r Orientering om firmaets
muligheter i markedet. produkter.
Annen aktuell r, økonomiske analyser
informasjon.

Jeg samtykker i at kommunekassa kan motregne eventuelle restanser-
i Mardølafondet i krav som firmaet måtte ha mot Nesset kommune.

6460 Eidsvåg, den
Steddato

6/ -20[5
søkerens underskrift

R94T001:dok



R94T001

MARDØLAFONDET
2e.vs

SØknacisskj ema

FIRMA/PERSON: - i' TLF.

DAGLIG LEDER: izm Fpm .3, 4" TLF.

ADRESSE: TELEFAX:

BRANSJE: S/Li0 T ETABLERINGSAR:

ANTALL ANSATTE:

TIDLIGERE ENGASJEMENT I NBRINGSFONDET? NÅR:

LÅN KR. TILSKUDD KR.

KORT BESKRIVELSE AV SØKERENS VIRKSOMHET:

13 11C, /; • n (/£11k

DET SØKES OM: LÅN KR. So c
416 7/f 11 1,111f16.;

STIPEND KR.

TILSKUDD KR.

ø

Bygningsmessige investeringer.

Maskiner/driftstilbehør.

Etableringskostnader.

Produktutvikling.

Markedsføring 0.1.

Andre formål.



Personlig eiet firma.

Ansvarlig selskap (ANS).

Aksjeselskap (A/S).

Annen selskapsform.

Er selskapet/virksomheten registrert i Foretaksregisteret?

NEI! JA! Oppgi organisasjonsnr.: 2(7d1

Dersom selskapet er aksjeselskap, oppgi:

Aksjekapitalens størrelse: 	
Ved aksjeselskap, ansvarlig selskap 0.1, oppgi navn på daglig
leder, styreleder og styremedlemmene.

Navn, stilling, alder, utdanning, praksis

Daglig leder

Styreleder

Medlem

Medlem

Medlem

Medlem

Regnskapsbyrå:~AT4s

Revisor: 8B19

Bankforbindelse: PrUSU

5.Søkerens/bedriftensgjeldsforpliktelser
LANGSIKTIG GJELD:

Långiver pr. Lånets ut Løpetid i Siste regnskapsårs forfalte
31.12.9_ betalings år.

år. Renter Avdrag

SUM



' I I

Fyll ut skjemaet, og legg ved eget, spesifisert kostnadsoverslag:
6.1. INVESTERINGER I BYGG, MASKINER, PRODUKTUTVIKLING,
MARKEDSFØRING ETC.:

Investeringens/tiltakets totale kostnad: 557"„0

Begrunnelse for hvorfor investeringen gjennomføres:

Dersom søknaden gjelder stipend, skriv en kort begrunnelse som
viser hvorfor en ønsker å ta utdannelsen.

KREDITTINSTITUSJON/FREMMEDKAPITAL BELØP BELØP

-0t)voo




Nesset Mardølefond (Overføres s.1) Od 000

SAMLET FREMMEDKAPITAL 	

KONTANTINNSKUDD / 20o0o0

EGNE MATERIALER

EGET ARBEID

SAMLET EGENKAPITAL 	

TOTAL SUM FINANSIERINGSPLAN

Fylles ut ved søknad om lån og/eller lånegaranti.

5-5 700 Gic)

Pant i fast eiendom. Pant i leierett
m/driftsutstyr.

Eiendommens hjemmelshaver:

Eiendommens gnr. /bnr. Eiendommens navn:

Pant i biler/flyttbare maskiner. I I Annen sikkerhet.

Før lånet kan utbetales, må søker fremlegge attest fra for-
sikringsselskap som stadfester at låneobjektet er forsikret.

PANTETS VERDI.



Takst/forsikringssum på eiendom; gnr /bnr kr.

Takst/forsikringesum på bygninger kr.

Takst/foreikringssum på biler/maskiner kr.

LEGG VED KOPI AV EVENTUELLE TAKSTDOKUMENTER/FORSIKRINGSPOLISER.

i

(Alle beløp i tusen kroner.)

DRIFTSINNTEKTER

VAREFORBRUK

DRIFTSINNTEKTER - VAREFORBRUK

LØNN INKL. SOSIALE KOSTNADER

SALG OG REKLAME

ANDRE KOSTNADER

ORDINÆRE AVSKRIVNINGER

DRIFTSRESULTAT

FINANSIELLE INNTEKTER

FINANSIELLE KOSTNADER

EKSTRAORDINBRE INNTEKTER

EKSTRAORDINBRE KOSTNADER

RESULTAT FØR DISPOSISJONER OG SKATT

DISPOSISJONER/EIERS PRIVATUTTAK

SKATTER

ARETS OVERSKUDD/UNDERSKUDD

Følgende vedlegg bør følge søknaden:

rju Spesifisert

13 Kopi av siste års
kostnadsoverslag. regnskap.
Vurdering av firmaets u Orientering om firmaets
muligheter i markedet. produkter.

u Annen aktuell rj økonomiske analyser
informasjon.

Jeg samtykker i at kommunekassa kan motregne eventuelle restanser•
i Mardølafondet i krav som firmaet måtte ha mot Nesset kommune.

6460 Eidsvåg . , den
Sted dato søkerens underskrift

6/1-20L5 A(
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Nesset kommune Arkiv: 027/009 

Arkivsaksnr: 2008/247-35 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 20/15 12.03.2015 

Nesset kommunestyre 27/15 26.03.2015 

 

 

 

Rehabilitering av kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 27bnr. 9 

Vedlegg 

1 Rehabilitering av kommunal pumpestasjon - kostnadsoverslag fra SWECO 

 

Rådmannens innstilling 

Pumpestasjonen på gnr. 27 bnr. 9 rehabiliteres i henhold til rettsforlik datert 19. mai 2014 fra 

Romsdals tingrett og tiltaksplan fra SWECO.  

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Pumpestasjonen på gnr. 27 bnr. 9 rehabiliteres i henhold til rettsforlik datert 19. mai 2014 fra 

Romsdals tingrett og tiltaksplan fra SWECO.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunal kloakkpumpestasjon på gnr. 27 bnr. 9 ble bygd i 1985. I juni 2013 ble det klaget på 

kloakklukt fra pumpestasjon, og det ble videre oppdaget at utløpsrøret fra pumpesump var lekk pga. 

korrosjon i rør ut fra pumpestasjon. Lekkasjen ble midlertidig reparert, og priser på endelig utbedring 

av pumpestasjon ble hentet inn. I planleggingen med å utbedre kloakkpumpestasjon, fikk kommunen 

et krav fra grunneier om å flytte pumpestasjonen fra nåværende plassering under påstand om at 



pumpestasjonen var ulovlig oppført i 1985. Nesset kommune bestred påstanden fra grunneier, med den 

følge at Nesset kommune ble stevnet for retten. 

 

Konflikten mellom grunneier og Nesset kommune vedrørende pumpestasjonen ble avgjort ved 

rettsforlik i Romsdal Tingrett 19. mai 2014. I henhold til rettsforliket kan den kommunale 

kloakkpumpestasjonen med tilhørende rør- og ledningsnett bestå med nåværende plassering og 

avstand til bolighus. Det er i rettforliket gitt flere betingelser, hvorav en betingelse er at partene i 

felleskap skal velge en fagkyndig tredjepart, som skal utarbeide en tiltaksplan og vedlikeholdsprogram for 

dette anlegget.  

 

Partene ble enig om at SWECO skulle fungere som fagkyndig tredjepart. SWECO har lagt frem en 

tiltaksplan og kostnadsoverslag, anslått til kroner 1 100 000,-. I tillegg kommer kostnader til fagkyndig 

tredjepart SWECO i forbindelse med utarbeidelse av tiltaksplan og vedlikeholdsplan, anslått til kroner 

200 000,-. Totalt kostnad kroner 1 300 000,-. 

 

Vurdering 

Pumpestasjonen måtte i utgangspunktet rehabiliteres. Konflikt med grunneier og påfølgende rettsforlik 

fra Romsdal Tingrett setter krav om at fagkyndig tredjepart utarbeider tiltaksplan og vedlikeholdsplan. 

Nesset kommune plikter å utføre tiltaksplan fremlagt fra SWECO, med de kostnadene dette medfører. 

Frist for å utføre tiltaket er satt til 30. april 2015. Nesset kommune vil stå ansvarlig og besørge innkjøp 

for utbedring av pumpestasjonen.  

 

Kostnadsoverslag fra SWECO legges til grunn for kostnadsramme på prosjektet. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Finansiering av tiltaket gjøres ved opptak av lån. Utgifter til lån vil bli tatt med ved beregning av 

selvkostbudsjett for vann og avløpstjenester, og dekkes ved kommunalt avløpsgebyr. 

 

 

Betydning for folkehelse 

Kommunen har ansvar for å sikre avløp og kloakkutslipp. 

 



Kostnadsoverslag utarbeidet av SWECO 
Nesset kommune - tiltaksplan for avløpspumpestasjon Eidsvåg 
Kostnadsoverslag alt. 1 - utbedring av eksist. Stasjon 
 
Forberedende arbeider 
Klargjøring/tilrigging RS 50 000 
Midlertidig avløpshåndtering RS 50 000 
                                                                                                                                                                                       100 000 
Overbygg 
Demontering teknisk utstyr RS 20 000 
Demontering og fjerning av overbygg RS 30 000 
Nytt overbygg med tilpasset takutforming etc. RS 200 000 
Levering og montering overbygg med tetting 
mot pumpesump 

RS 30 000 

Remontering av El-skap, PLS, 2 stk. 
frekvensomformere og kullfilter 

RS 20 000 

                                                                                                                                                                                        300 000 
Pumpesump 
Demontering og fjerning av teknisk utstyr RS 10 000 
Kontroll og evt. utbedring pumpekum RS 10 000 
Nye geiderør og koblingsføtter RS 30 000 
Tilpasning og evt. utbedring av røropplegg RS 20 000 
Nye pumper, 2 stk. dykkpumper RS 100 000 
                                                                                                                                                                                         170 000 
Elektro 
Tilkobling, el-opplegg, lys, varme etc. RS 40 000 
                                                                                                                                                                                         40 000 
Styring/overvåking 
Trykkfølere/nivåstyring RS 20 000 
Programmering av PLS og driftssentral RS 70 000 
Brannalarm RS 10 000 
                                                                                                                                                                                       100 000 
Igangkjøring 
Testing, igangkjeøring, feilretting, etc. RS 40 000 
                                                                                                                                                                                         40 000 
Kummer 
Innløpskum, fjering av kumring, forlengelse 
stigerør og nytt lokk 

RS 10 000 

Ny tilbakeslagsventil overløpskum RS 10 000 
                                                                                                                                                                                         20 000 
Utomhus 
Støttemur, ristdekke og trapp (plassbygd 
støttemur i betong) 

RS 50 000 

Planering etc. RS 20 000 
Beplatning, diverse rekkverk etc. RS 10 000 
                                                                                                                                                                                         80000 
Overløpsledning 
Kartlegging og undersøkelser RS 20 000 
Fjerning av eksist. ledning og klargjøring for 
overgang ny ledning i sjø 

RS 50 000 

Ny overløpsledning, lengde 100 m med lodd og 
endeavslutning 

RS 80 000 

                                                                                                                                                                                       150 000 
Sum                                           1 000 000 
Div. og uforutsett, 10%                                              100 000 
 
TOTALT 

                                      
                                          1 100 000 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2013/396-161 

Saksbehandler:  Malin Bruseth 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 3/15 05.03.2015 

Nesset formannskap 22/15 12.03.2015 

Nesset kommunestyre 28/15 26.03.2015 

 

Utredning om overskridelser i investeringsbudsjettet 2014 – jfr. sak 94/14 og 

108/14 

Vedlegg 

1 Rapport om svikt i prosjektstyring - Investeringsprosjekt 2014 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret tar redegjørelsen fra utvalg Teknisk, Næring og Miljø (TSU) ang. overskridelser av 

investeringsprosjekter i 2014, til orientering. 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015  

Nesset kommunes retningslinjer for byggekomitéer, samt reglement for investeringer ble gjennomgått. 

Utvalg for teknisk, næring og miljø og administrasjonen har med dette felles forståelse for disse.  

 

Utvalg for teknisk, næring og miljø ble enige om følgende: 

 

Retningslinjer for byggekomiteer vedtatt av kommunestyret 15.4.2010 og Reglement for 

investeringer i Nesset vedtatt 2.10.2014 skal følge saken. 

 

Nevnte retningslinjer og reglement ble gjennomgått av utvalg for teknisk, næring og miljø 

(TNM) sammen med administrasjonen.  

TNM mener retningslinjene og reglementet er tilstrekkelige for å gjennomføre byggeprosjekt i 

kommunal regi med økonomisk og byggfaglig kvalitet, styring og kontroll. TNM forventer at 

disse for framtiden blir fulgt av så vel administrasjon som politisk oppnevnte byggekomiteer. 

 

TNM viser til kommunestyrets vedtak om utarbeidelse av fullstendig rapport og svar på 4 

vesentlige spørsmål omkring gjennomføring av kommunale byggeprosjekt. TNM mener at 

overskridelsene i saken kan forklares i at nevnte retningslinjer og reglement ikke er fulgt.    



 

TNM ønsker for framtiden å ha sterkere fokus på gjennomføringen av investeringsprosjekt. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 05.03.2015 

Retningslinjer for byggekomiteer vedtatt av kommunestyret 15.4.2010 og Reglement for investeringer 

i Nesset vedtatt 2.10.2014 skal følge saken. 

 

Nevnte retningslinjer og reglement ble gjennomgått av utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) 

sammen med administrasjonen.  

TNM mener retningslinjene og reglementet er tilstrekkelige for å gjennomføre byggeprosjekt i 

kommunal regi med økonomisk og byggfaglig kvalitet, styring og kontroll. TNM forventer at disse for 

framtiden blir fulgt av så vel administrasjon som politisk oppnevnte byggekomiteer. 

 

TNM viser til kommunestyrets vedtak om utarbeidelse av fullstendig rapport og svar på 4 vesentlige 

spørsmål omkring gjennomføring av kommunale byggeprosjekt. TNM mener at overskridelsene i 

saken kan forklares i at nevnte retningslinjer og reglement ikke er fulgt.    
 

TNM ønsker for framtiden å ha sterkere fokus på gjennomføringen av investeringsprosjekt. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

 

Forslag til vedtak fra Utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 

 

Edmund Morewood fremmet følgende tilleggsforslag:  

Ordfører bør være medlem i alle byggekomiteer. Retningslinjene for byggekomiteer endres på dette 

området. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Retningslinjer for byggekomiteer vedtatt av kommunestyret 15.4.2010 og Reglement for investeringer 

i Nesset vedtatt 2.10.2014 skal følge saken. 

 

Nevnte retningslinjer og reglement ble gjennomgått av utvalg for teknisk, næring og miljø (TNM) 

sammen med administrasjonen.  

TNM mener retningslinjene og reglementet er tilstrekkelige for å gjennomføre byggeprosjekt i 

kommunal regi med økonomisk og byggfaglig kvalitet, styring og kontroll. TNM forventer at disse for 

framtiden blir fulgt av så vel administrasjon som politisk oppnevnte byggekomiteer. 

 

TNM viser til kommunestyrets vedtak om utarbeidelse av fullstendig rapport og svar på 4 vesentlige 

spørsmål omkring gjennomføring av kommunale byggeprosjekt. TNM mener at overskridelsene i 

saken kan forklares i at nevnte retningslinjer og reglement ikke er fulgt.    

 

TNM ønsker for framtiden å ha sterkere fokus på gjennomføringen av investeringsprosjekt. 

 



Ordfører bør være medlem i alle byggekomiteer. Retningslinjene for byggekomiteer endres på dette 

området. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Bakgrunn for denne saken er K-sak 94/14 Budsjettkorrigeringer 2.halvår 2014. K-sak 94/14 avdekket 

flere overskridelser i investeringsbudsjettet 2014 og kommunestyret ba derfor administrasjonen om å 

redegjøre for disse i vedtak av nevnte sak. Redegjørelsen ble lagt frem i K-sak 108/14 Redegjørelse for 

overskridelsene i investeringsbudsjettet- jfr. sak 94/14 Budsjettkorrigering 2.halvår 2014.  

Kommunestyret gjorde dermed et nytt vedtak i K-sak 108/14, herunder gjengitt: 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 11.12.2014: 

Saken sendes tilbake til TNM. 

 

Kommunestyret ber TNM utarbeide fullstendig rapport om svikten på følgende områder: 

 

1. Kvalitet på prising av prosjektene før fremleggelse til politisk behandling. 

2. Kvalitet på utarbeidelse av anbudsdokumenter. 

3. Kvalitet på oppfølging av prosjektene (kvalitets- og kostnadskontroll). 

4. Kvalitet på sluttrapportering. 

 

Rapporten fra TNM legges fram for kommunestyret 26.mars 2015. 

 

Administrasjonen har vurdert bestillingen og valgt å dele investeringsprosjektene i to fagområder i 

denne rapporten, eiendomsprosjekt og va-prosjekt. Dette er slik det fungerer i praksis og dermed 

hensiktsmessig også her da prosjektene hører inn under to forskjellige avdelinger i enheten Teknisk, 

samfunn og utvikling (TSU), avdelingen for kommunale eiendommer og avdelingen for vei, vann og 

avløp. Generelt er det også individuelle faktorer i prosjektene som gjør «veien» i prosjektene ulik. Det 

kan blant annet være opprinnelsen til prosjektene, formålet og/eller omfanget.  

 

Det ble redegjort for 9 prosjekt i K-sak 108/14 og 5 prosjekter av disse er gjenstand for vurdering i 

denne rapporten (se vedlegg). Prosjektlederen for de 4 resterende prosjektene har sluttet i Nesset 

kommune. Etter at han sluttet tok enhetsleder over prosjektene, men som kjent ble enhetsleder 

sykemeldt på ubestemt tid. 3 av disse prosjektene er nå ferdigstilte. Rådmannen har startet arbeidet 

med å få utarbeidet sluttrapport på to av disse prosjektene, Badeplass Eidsvåg og Nødstrømsaggregat 

NOS, som vil bli lagt frem til politisk behandling. Prosjekt over 2 mill skal behandles av 

Kontrollutvalget før de går til kommunestyret. Det vil videre bli skrevet sluttrapport for prosjektet 

Oppgradering av SD- anlegg ved Eresfjord skole. Det fjerde prosjektet, Strandpromenaden 

ferdigstilles i 2015. 

 

I sakens anledning vil administrasjonen opplyse politisk hold om at det er engasjert to prosjektledere i 

100 % stillinger ved enheten TSU, en for va-prosjekt og en for eiendomsprosjekt. De er engasjert for 

2år. Videre har TSU gått til innkjøp av programvare utviklet for prosjektoppfølging og 

kostnadskontroll og prosjektlederne skal kurses i dette. 

       

Vurdering 

Administrasjonen opprettholder sin oppfatning om at det er bemanningssituasjonen ved TSU i 2014 

som medførte at kommunestyret ikke ble holdt underrettet om endringer eller tillegg i de aktuelle 

prosjektene. Rådmannen beklager dette sterkt og viser til at rutiner og oppfølging er skjerpet. 



 

I K-sak 94/14 og K-sak 108/14 er oppstillingen i tabellene uheldig. Overskridelsene er regnet 

prosentvis ut i fra opprinnelig budsjettramme. Når man kun vurderer det slik kan det se ut som om 

kommunestyret ikke har blitt informert om prosjektenes økte omfang i form av endringer eller tillegg.  

  

Administrasjonen skal for ettertiden påse at ansatte kontinuerlig arbeider med å besørge at prosjektene 

fortløpende arkiveres på en sikker måte slik at man unngår at informasjon går tapt. Administrasjonen 

har gått til innkjøp av bedre prosjektstyringsverktøy for å sikre økonomisk styring og kontroll. 

 

Rapporten konkluderer ikke, men oppsummerer. For prosjektledere blir det viktig å holde god 

informasjonsflyt mot politikerne og formulere seg tydelig omkring kostnadskalkyler og 

kostnadsestimater. Investeringsreglementet må daglig være et arbeidsverktøy og en rettesnor. Særlig 

kap. 7 bokstav c vil være viktig å overholde – med bakgrunn i anbud/tilbud blir overslag over utgifter 

og fremdriftsplan lagt frem for politisk behandling.       

 

Økonomiske konsekvenser 

Bedre økonomistyring på investeringsprosjektene medfører forbedret økonomisk styring for Nesset 

kommune generelt. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen. 



 

Nesset kommune  

Teknisk, samfunn og utvikling 

 
Vedlegg 1 

 
 

            26.02.15 

 

 

 

Rapport om svikt i 

prosjektstyring 
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A. Investeringsprosjekt eiendom 
 

Følgende prosjekt er gjenstand for vurdering ihht parametere satt av kommunestyret i K-sak 

108/14, 11.12.14. 

I. Prosjekt nr. 600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole 

II. Prosjekt nr. 600231 – Etablering av parkeringsplasser ved EIBUS  

III. Prosjekt nr. 600287 – Eresfjord barnehage – nytt gulv/kjøkken 

 

 

I. Prosjekt nr. 600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole 

 
Tabell 1: Årsbudsjett og årsregnskap, prosjekt nr. 600169 

Prosjekt nr. 600169 Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole 

År Bevilget Brukt Avvik 

2011 Kr.     139 000 Kr.        32 000 Kr.   107 000 

2012 Kr.     150 000 Kr.      308 000 Kr. - 158 000  

2013 Kr.   3 000 000 Kr.   3 598 000  Kr. - 598 000 

2014 Kr. 15 800 000 Kr. 15 104 000 Kr.   696 000 

Sum Kr. 19 089 000 Kr. 19 042 000 Kr.     47 000 

 

Tabellen viser hvilke bevilgningene som har blitt gitt i prosjektets løpetid og hva som er brukt av 

disse midlene. I K-sak 94/14 Budsjettkorrigering 2.halvår 2014 var ikke budsjettet for 2014 

overskredet, men man så at man hadde behov for økt bevilgning til gjenstående arbeider og ba 

dermed om dette. Ved årsslutt viser altså regnskapet for 2014 kr. 696 000 i underforbruk.  

 
Tabell 2: Kvalitet ihht kommunestyrets kriterier 

Kvalitet Prosjekt nr. 600169 

1. Kvalitet på prising av 

prosjektene før 

fremleggelse til politisk 

behandling 

K-sak 11/13, forprosjektet, kalkulert kostnad på tilbygg skole 

og ombygging av Mellomtrinnet til barnehage.  

 Tilbygg skole: kalkyle utarbeidet av konsulent, ikke 

medtatt tilstrekkelig høyde for tilpasningsarbeid 

eksisterende bygg og generelle kostnader (kap. 8 i NS 

kontoplan).  

 Mellomtrinnet: Ikke kalkulert for tekniske feil og 

mangler ved bygget som utløste behov fullstendig 

prosjekteringsbistand av konsulenter for å sikre 

oppfyllelse av tekniske krav. Ikke kalkulert for 

faktisk slitasje. 

2. Kvalitet på utarbeidelse 

av anbudsdokumenter 

Alle anbudsdokument beskrevet ihht norsk standard og 

utarbeidet av konsulenter med utlysning via Doffin. 

3. Kvalitet på oppfølging av 

prosjektene (kvalitets- og 

kostnadskontroll) 

Manglende kvalitet og kostnadskontroll pga mangel på 

bemanning ved avdelingen. 

4. Kvalitet på 

sluttrapportering 

Prosjektet er ikke ferdigstilt. Sluttrapport påbegynnes etter at 

arbeidene og regnskapet er avsluttet. 
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II. Prosjekt nr. 600231 – Etablering av parkeringsplasser ved EIBUS  

 
Tabell 3: Årsbudsjett og årsregnskap, prosjekt nr. 600231 

Prosjekt nr. 600231 Etablering av parkeringsplasser ved EIBUS 

År Bevilget Brukt Avvik 

2011 Kr. 1 000 000 Kr.      13 000 Kr.     987 000 

2012 Kr.    387 000 Kr.      67 000 Kr.     320 000  

2013 Kr.    720 000 Kr.    640 000  Kr.       80 000 

2014 Kr.    430 000 Kr.    339 000 Kr.       91 000 

Sum Kr. 2 537 000 Kr. 1 059 000 Kr.  1 478 000 

 

Tabellen viser hvilke bevilgningene som har blitt gitt i prosjektets løpetid og hva som er brukt av 

disse midlene. I K-sak 94/14 Budsjettkorrigering 2.halvår 2014 var ikke budsjettet for 2014 

overskredet, men man så at man hadde behov for økt bevilgning til gjenstående arbeider og ba 

dermed om dette. Ved årsslutt viser altså regnskapet for 2014 kr. 91 000 i underforbruk.  

 
Tabell 4: Kvalitet ihht kommunestyrets kriterier 

Kvalitet Prosjekt nr. 600231 

1. Kvalitet på prising av 

prosjektene før 

fremleggelse til 

politisk behandling 

For år 2011 ble det lagt inn kr. 1 000 000 i 

investeringsbudsjettet til opparbeidelse av parkeringsplasser for 

EIBUS. Ved utgangen av 2014 viser regnskapet at prosjektet har 

kostet kr. 1 059 000. Overforbruket på kr. 59 000 hadde vært 

innspart om prosjektet ble gjennomført på kortere tid ved at man 

oppnådde lavere administrasjonskostnader.  

2. Kvalitet på 

utarbeidelse av 

anbudsdokumenter 

Anbudsdokument utarbeidet av prosjektleder. Mottatt tilbud fra 

lokale entreprenører der økonomiske mest fordelaktige tilbud 

ble valgt. Prosjektet anses som vellykket ut i fra de resultater 

som foreligger.  

3. Kvalitet på oppfølging 

av prosjektene 

(kvalitets- og 

kostnadskontroll) 

God oppfølging, kvalitets og kostnadskontroll. Den store 

mengden investeringsprosjekt opp i mot manglende bemanning 

resulterer i at det brukes lang tid på å ferdigstille prosjektene. 

4. Kvalitet på 

sluttrapportering 

Sluttrapport påbegynnes etter at regnskapet er avsluttet. 

 

 

 

III. Prosjekt nr. 600287 – Eresfjord barnehage – nytt gulv/kjøkken 

 

Tabell 5: Årsbudsjett og årsregnskap, prosjekt nr. 600287 

Prosjekt nr. 600287 Eresfjord barnehage – nytt gulv/kjøkken 

År Bevilget Brukt Avvik 

2014 Kr. 350 000 Kr. 507 000 Kr. -157 000 

Sum Kr. 350 000 Kr. 507 000 Kr. -157 000 

 

Tabellen viser hvilke bevilgningene som har blitt gitt i prosjektets løpetid og hva som er brukt av 

disse midlene. I K-sak 94/14 Budsjettkorrigering 2.halvår 2014 var budsjettet for 2014 allerede 

overskredet. Man økt bevilgning ihht overskridelsen, men hadde ikke tatt høyde for arbeidene 

som fortsatt pågikk og dermed ikke fakturert. Ved årsslutt viser altså regnskapet for 2014 kr. 

157 000 i overforbruk.  
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Tabell 6: Kvalitet ihht kommunestyrets kriterier 

Kvalitet Prosjekt nr. 600287 

1. Kvalitet på prising av 

prosjektene før 

fremleggelse til politisk 

behandling 

Planlagt prosjekt bestod av skifting av gulv og kjøkken med 

eget mannskap. Underveis kom rapport fra Kystlab om 

avvik på bad og dertil påfølgende ekstraarbeider som følge 

av det. Arbeid på vvs-anlegg og el-anlegg ble betydelige. 

Kommunestyre ble ikke varslet om dette underveis. 

2. Kvalitet på utarbeidelse av 

anbudsdokumenter 

Ikke behov for anbudsdokument. Utarbeidelse av 

enkeltbestillinger til tekniske fag etterhvert som behov 

oppsto.   

3. Kvalitet på oppfølging av 

prosjektene (kvalitets- og 

kostnadskontroll) 

Lav oppfølging av regnskap ihht budsjett.  

4. Kvalitet på 

sluttrapportering 

Sluttrapport påbegynnes etter at regnskapet er avsluttet. 

 

 

 

 

B. Investeringsprosjekt veg, vann og avløp 
 

Følgende prosjekt er gjenstand for vurdering ihht kriterier satt av kommunestyret i K-sak 108/14, 

11.12.14. 

 

IV. Prosjekt nr. 600240 – VA - Overføringsledning til Raudsand 

V. Prosjekt nr. 600274 – VA - Eresfjord vannverk – bedring av vannkvalitet 

 

IV: Prosjekt nr. 600240  VA – Overføringsledning til Raudsand  

 
Tabell 7: Årsbudsjett og årsregnskap, prosjekt nr. 600240 

Prosjekt nr. 600240 VA – Overføringsledning til Raudsand 

År Bevilget Brukt Avvik 

2011 Kr.    588 000 Kr.      56 000 Kr.     532 000 

2012 Kr.    206 000 Kr.      74 000 Kr.     132 000  

2013 Kr.    200 000 Kr.    722 000  Kr.   - 522 000 

2014 Kr. 5 832 000 Kr. 6 093 000 Kr.   - 261 000 

Sum Kr. 6 826 000 Kr. 6 945 000 Kr.   - 119 000 

 

 

Prosjektet gjelder bygging av ny overføringsledning fra Brekken til Raudsand, for å knytte Raudsand 

vannverk til Eidsvåg vannverk. Hensikten er å bedre vannkvaliteten for abonnentene på Raudsand, 

samt å fase ut gammelt renseanlegg for fjerning av jern i vannet ved Raudsand vannverk. 

Gravearbeidene ble fullført 15.oktober, pumpestasjon på Toven og overføringsledning ble satt i drift 

12.2.2015. Ferdigbefaring og overtakelse er ikke utført per 25.2.2015. 

  

Formannskapet er tidligere blitt informert om en sprekk i totalrammen på kr. 1 400 000, men denne 

sprekken ser vi for oss blir noe større. Merkostnadene skyldes:  

 

1. Endring av trasevalg: Traseen var opprinnelig planlagt på nordsiden av dalføret fra Åsagarden mot 

Toven. Denne traseen var 800 meter kortere enn trase som ble valgt før oppstart. Grunnen for endring 

av trasevalg slik at rørledning ble lagt på sørsiden av dalføret (1) at dette var mer hensiktsmessig og 
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økonomisk med tanke på da nytt vedtatt prosjektet «600290 Overføringsledning Meisal vannverk». 

En vil da få plassering av en (og ikke to) pumpestasjon på Toven, og forgreining videre mot 

Raudsand og Meisal her. (2) En får koblet på 15 abonnenter ved endelig trasevalg, ingen nye 

abonnenter ved opprinnelig trasevalg: dette vil på sikt betale seg og flere innbyggere i Nesset for 

tryggere vannforsyning.  

 

2. Arkeologiske utgravninger: arkeologiske utgravninger var ikke berammet i det opprinnelige 

prosjektet og beløp seg på kr. 150 000.  

 

3. Overgraving av kulturminne (Kavlevegen): Ved overgraving av kulturminne, vedtok 

Riksantikvaren at Nesset kommune skulle koste videre utgravninger på stedet med økonomisk ramme 

inntil kr. 850 000. Total kostnad kan bli mindre, hvor endelig rapport og endelig kostnad for videre 

utgravninger av arkeologene ved NTNU blir først i juni 2015.  

 

Noe av kostnadene ved pumpestasjonen på Toven vil føres på prosjekt 600290 

overføringsledning Meisal vannverk. Det er ventet at total bevilgning på kr. 6 826 000 

overskrides med kr. 1 600 000.  
 

Tabell 8: Kvalitet ihht kommunestyrets kriterier 

Kvalitet Prosjekt nr. 600240 

1. Kvalitet på prising av 

prosjektene før 

fremleggelse til 

politisk behandling 

Forprosjekt utarbeidet av Asplan Viak 25.8.2010 (rapport 

524415 – VL Eidsvåg – Raudsand). Alternative traseer med 

kostnadsberegninger. Endring av trase bestemmes i 2013 og 

medfører økte investeringskostnader, men også økte inntekter 

ved flere påkoblinger til ny hovedledning mellom Brekken og 

Toven, samt reduserte kostnader ved prosjekt 600290 

Overføringsledning til Meisal (ikke startet). 

2. Kvalitet på utarbeidelse 

av anbudsdokumenter 

Anbudsdokumenter og anbudskonkurranse utarbeidet og utført 

av Asplan Viak. 

3. Kvalitet på oppfølging 

av prosjektene 

(kvalitets- og 

kostnadskontroll) 

Oppfølging av kvalitet og kostnadskontroll utført av 

prosjektleder VA og avdelingsleder VA som hovedansvarlig. 

Endringsmeldinger er skriftlig fra Nesset kommune og 

entreprenør. Regelmessige møter med Entrepenør med 

møtereferat. Overgraving av kulturminne skyldes 

kommunikasjonssvikt mellom prosjektansvarlige og 

entreprenør, og førte til pålegg fra riksantikvaren og økte 

kostnader. 

4. Kvalitet på 

sluttrapportering 

Overvannsledning ble satt i drift 12.2.2015. Prosjektet er ikke 

avsluttet per 25.2.2015. Ferdigbefaring, overtakelse og 

ferdigrapport gjenstår. 

 

 

V. Prosjekt nr. 600274  VA – Eresfjord vannverk – bedring av vannkvalitet  

 
Tabell 9: Årsbudsjett og årsregnskap, prosjekt nr. 600274 

Prosjekt nr. 600274 VA – Eresfjord vannverk – bedring av vannkvalitet 

År Bevilget Brukt Avvik 

2013 Kr.    850 000 Kr.     899 000 Kr.  - 49 000 

2014 Kr.    221 000 Kr.     221 000 Kr.             0  

Sum Kr. 1 071 000 Kr. 1 120 000 Kr.  - 49 000 
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Prosjektet gjelder omlegging til ny vannkilde for Eresfjord vannverk, fra Dokkelva til 

grunnvannsbrønn. Prosjektet var et hasteprosjekt grunnet svært dårlig vannkvalitet ved Eresfjord 

vannverk, som følge av utbygging av kraftverk og betydelig økt husdyrhold i nedslagsfeltet til 

Dokkelva som er vannkilden til Eresfjord vannverk.  

 

I perioden 29.juli til 5. september 2013 var det kokepåbud for alle abonnenter ved Eresfjord 

vannverk grunnet høyt bakterieinnhold i vannet som har blitt sendt ut til abonnenter. Det ble i 

nevnte periode satt ut rent drikkevann i store tanker ved Coop Eresfjord, Eresfjord barne- og 

ungdomsskole og Øverås, slik at abonnenter ved Eresfjord vannverk skulle ha tilgang til rent 

drikkevann. 

 

Grunnet vedvarende kritisk drikkevannskvalitet for 400 innbyggere i Eresfjord, ble tiltaket 

vurdert utført under bestemmelse gitt i forskrift om offentlig anskaffelser, del I, jfr. forskriftens § 

2-1 annet punktum bokstav c. For at bestemmelsen skal kunne brukes må det foreligge 

uforutsette omstendigheter, det vil si forhold oppdragsgiver ikke har herredømme over. Dette vil 

for eksempel være tilfelle dersom det på grunn av såkalte force majeure liknende forhold, som 

jordskjelv, oversvømmelser, brann eller lignende er nødvendig å foreta en anskaffelse for å 

skaffe livsnødvendige varer, som for eksempel medisiner, matforsyning eller lignende 

 

Prøveboring ble gjort ved Eresfjord vannverk til en kostnad på kr. 60 000 uten at dette lyktes. 

Eresfjord vannverk fikk etablere brønn på Syltebø, og måtte dermed grave betydelig lengde for å 

koble på kommunal røranlegg. Selv om prosjektet har gått over rammen, så må det legges til at 

kr. 1 120 000 er en rimelig pris for en grunnvannsbrønn med 19,5 KW pumpe og 

prefabrikkertpumpestasjon, inkludert pumpestyring og overvåking, samt 550 meter med 

rørledningsgrøft (inkludert fiber for fremtidig bruk og 110 mm trekkerør for EL kabel).  

 

Videre har kommunen en dialog med Småkraft AS vedrørende medfinansiering av 

anleggskostnadene. Signalene her er at Småkraft vil ta en del av kostnaden, størrelsen på dette 

beløpet blir ikke bestemt før 2015. Det er dermed gode utsikter for at prosjektet vil komme 

innenfor total bevilgning på kr. 1 071 000. 

  
Tabell 8: Kvalitet ihht kommunestyrets kriterier 

Kvalitet Prosjekt nr. 600274 

1. Kvalitet på prising av 

prosjektene før fremleggelse 

til politisk behandling 

I saksfremlegget for prosjektet ble det gjort klart at 

estimert utgift på kr. 850 000 var et usikkert estimat, da 

lokasjon for ny grunnvannsbrønn var usikker. 

2. Kvalitet på utarbeidelse av 

anbudsdokumenter 

Priser på graving og nedlegging av vannrør ble hentet inn 

fra flere lokale entreprenører, mens brønnboring og 

prefabrikkert brønnhus ble bestilt direkte fra henholdsvis 

Heistad Brønnboring AS og Flygt AS. 

3. Kvalitet på oppfølging av 

prosjektene (kvalitets- og 

kostnadskontroll) 

Kostnadene ble forsøkt holdt lave, og 3 – 4 ansatte ved 

teknisk drift var utførende og arbeidet direkte med 

prosjektet i 7 uker. 

4. Kvalitet på sluttrapportering Ny vannkilde og tilhørende vannledning ble satt i drift i 

februar 2014. Prosjektet er ikke avsluttet per 25.2.2015. 

Avklaring om medfinansiering fra Småkraft AS og 

ferdigrapport gjenstår.  
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Oppsummering: 

 
1. Kvalitet på prising av prosjektene før fremleggelse til politisk behandling. 

 Administrasjonen bør formulere seg mer tydelig i saker der kostnader skal 

kalkuleres på forhånd/i forprosjekt. Er det en enkel kalkyle eller et enkelt estimat 

må dette komme klart frem. Administrasjonen har ikke mulighet til å vite med 

sikkerhet størrelsen på budsjettrammen før prosjektet har vært ute på anbud/tilbud.  

I store prosjekt som f.eks. barnehageprosjektet og nå høyaktuelle helse- og 

omsorgsprosjektet, gjøres det kalkyler for å finne differansen mellom 

investeringskostnadene til de forskjellige alternativene. Investeringskostnaden kan 

gjerne bli en helt annen, men poenget er at når det er kalkulert etter samme 

metode, vil det logisk sett bli den samme differansen etter anbud/tilbud selv om 

kostnaden er på et annet nivå.  

I mindre omfattende prosjekter kan man be en entreprenør om å beregne 

budsjettpris for byggherre, men entreprenøren ekskluderer egentlig seg selv fra å 

gi inn pris på den aktuelle jobben når tilbud innhentes.   

 Investeringsreglementets kap.7 bokstav c. 

Administrasjonen må heretter påse å følge overnevnte regel i 

investeringsreglementet. Under fase «detaljprosjekt» skal det med bakgrunn i 

anbud/tilbud legges frem sak til politisk behandling med overslag over utgifter og 

fremdriftsplan. Dermed gis kommunestyret nødvendig informasjon og 

kommunestyret gir klarsignal for igangkjøring og oppdatere budsjettrammen eller 

stanser prosjektet.  

 

2. Kvalitet på utarbeidelse av anbudsdokument. 

 Det gjøres individuell vurdering for hvert prosjekt om det er behov for konsulent 

bistand. 

 Administrasjonen må legge inn høyere buffer i budsjettrammen til generelle 

kostnader.  

 Administrasjonen påser alltid at man henter inn tilbudspris fra to stk eller flere i 

prosjekter i størrelsesorden kr. 100 000 +. 

 

3. Kvalitet for oppfølging av prosjektene (kvalitets- og kostnadskontroll) 

 Det er tydelig behov for flere ressurser ved enheten, da dagens ordning blir for 

sporadisk. Hovedpoenget med nyansatte ved enheten må være å vie 100% av sin 

arbeidstid til prosjektoppfølging som prosjektledere. 

 I prosjekt der man bruker eget mannskap må man skjerpe prosjektoppfølgingen og 

ikke la det være en «hvilepute» at man automatisk får lavere timekostnad på 

arbeid. 

 Bedre informasjon til kommunestyret. Endringer av betydning eller som det ikke 

er tatt økonomisk høyde for i budsjettrammen skal ved første mulighet berammes 

til politisk behandling. 

 

4. Kvalitet på sluttrapportering. 

 Selv om ingen av prosjektene har vært ferdig tilstrekkelig lenge for å kunne få 

utarbeidet sluttrapport, må dette ikke dra ut i tid.  

Investeringsreglementets kap. 12 bokstav a beskriver at det skal utarbeides 

sluttrapport med sluttregnskap/byggeregnskap for alle investeringsprosjekt. 



 

Nesset kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2014/502-81 

Saksbehandler:  Malin Bruseth 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 23/15 12.03.2015 

Nesset kommunestyre 29/15 26.03.2015 

 

Investeringsbudsjettet for 2015 - regulering 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjettet for 2015 i henhold til følgende tabell: 

 
Prosjekt 
nr. 

Navn på prosjekt Opprinnelig budsjett 
2015 

Tillegg 
budsjett 
2015 

Korrigert 
budsjett 
2015 

Oppdatert 
totalramme for 
prosjektet 

 Kommunale eiendommer     
600169  Relokalisering av barnehage, 

barneskole og kulturskole 
1 000 000 1 700 000 2 700 000 21 800 000 

600280 Nye el-tavler 150 000 130 000 280 000 600 000 
600307 NOS, søppelrom 2 000 000 -2 000 000 0 0 
600314 Trafikksikring Holtavegen, 

fartsdempere 
200 000 -200 000 0 0 

 Vann og avløp     
600248 VA – Renseanlegg for 

Eidsvåg vannverk 
167 000 100 000 267 000 467 000 

600275 VA- Vannskade på GID 26/2, 
Olav Hole 

0 410 000 410 000 1 060 000 

600257 Strandpromenaden Eidsvåg 
sentrum 

0  525 000 525 000 1 300 000 

600240 Overføringsledning til 
Raudsand 

600 000 800 000 1 400 000 8 540 000 

Sum   1 465 000   

 

Økt finansieringsbehov er på kr 1 465 000.  

 

Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler. 

 



Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Enstemmig som rådmannens innstilling. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

 

Nesset kommune regulerer investeringsbudsjettet for 2015 i henhold til følgende tabell: 

 

Prosjekt nr. Navn på prosjekt Opprinnelig 

budsjett 2015 

Tillegg 

budsjett 

2015 

Korrigert 

budsjett 

2015 

Oppdatert 

totalramme 

for 

prosjektet 

 Kommunale 

eiendommer 
    

600169  Relokalisering av 

barnehage, 

barneskole og 

kulturskole 

1 000 000 1 700 000 2 700 000 21 800 000 

600280 Nye el-tavler 150 000 130 000 280 000 600 000 

600307 NOS, søppelrom 2000 000 -2 000 000 0 0 

600314 Trafikksikring 

Holtavegen, 

fartsdempere 

200 000 -200 000 0 0 

 Vann og avløp     

600248 VA – Renseanlegg 

for Eidsvåg vannverk 
167 000 100 000 267 000 467 000 

600275 VA- Vannskade på 

GID 26/2, Olav Hole 
0 410 000 410 000 1 060 000 

600257 Strandpromenaden 

Eidsvåg sentrum 
0  525 000 525 000 1 300 000 

600240 Overføringsledning 

til Raudsand 
600 000 800 000 1 400 000 8 540 000 

Sum   1 465 000   

 

Økt finansieringsbehov er på kr 1 465 000.  

 

Bevilgningen finansieres med ubrukte lånemidler. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Ifølge kommunelovens § 46 nr. 1 er årsbudsjettet en bindende plan for kommunens midler og 

anvendelsen av disse i budsjettåret. Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 7.4.2010 

oppsummert de viktigste punktene i forhold til budsjettering og finansiering av investeringsbudsjettet 

på følgende måte: 

 

 Investeringsbudsjettet er ettårig, ikke års avhengig. 

 Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak regnes ikke som bevilgninger. 

Bevilgninger må være vedtatt i årsbudsjettet. 



 Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas 

med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse 

med en budsjettregulering. 

 Investeringene må samlet sett ha nødvendige (felles) finansiering, ikke på enkeltprosjekter. 

  Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller avtale 

(med giver), regnes alle midler i prinsippet som frie. 

 Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille lovens krav til balanse, 

realisme m.v. 

 

Dette betyr at alle prosjekter som ikke er avsluttet i 2014, men som heller ikke har fått bevilgning i 

budsjettvedtaket for 2015, ikke har bevilgning for bruk i 2015. Nesset kommune har noen 

investeringsprosjekter som ikke kunne avsluttes i 2014. Disse prosjektene hadde bevilgninger som 

ikke ble oppbrukt. Videre har allerede noen få vedtatte prosjekt i økonomiplan 2015-2018 blitt satt på 

vent. Rådmannen finner det derfor nødvendig å foreslå regulering av investeringsbudsjettet for 2015.  

 

Kommunestyret har i sak 111/14 den 11.12.2014 vedtatt å gi bevilgning til 43 prosjekter i 2015 med til 

sammen kr 47,409 mill. Av dette gjelder 11 prosjekter investeringer i vann og avløp med bevilgning 

på kr 13,642 mill. 

 

6 av prosjektene som rådmannen beskriver nedenfor hadde bevilgning i 2014, men kunne ikke 

ferdigstilles i 2014, mest på grunn av mangel på kapasitet.  2 av prosjektene som er beskrevet nedenfor 

var lagt inn i økonomiplanen for 2015-2018 med bevilgning i 2015, men nå reguleres disse ut da man 

ser at det ikke er hensiktsmessig å gjennomføre disse i år. Rådmannen ber om tilleggsbevilgning til 

investering i anleggsmidler på totalt kr 1,465 mill, herav tiltak innenfor kommunale eiendommer kr. -

370 000 og vann og avløp med kr 1,835 mill.  

 

Beskrivelse av prosjekter som trenger bevilgninger i 2015: 

 

Investeringsprosjekt for kommunale eiendommer 

 

600169 – Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole 

Arbeidet opp imot barneskole og kulturskole er avsluttet. Renovering av Mellomtrinnsbygget og 

ombygging til barnehage startet i september 2014 og avsluttes nå i mars/april 2015. Av budsjetterte 

midler i 2014 gjensto ca. kr. 700 000 ved årsslutt. Dette grunner i at fremdrift og bevilgning ikke 

forløp seg helt lineært. I 2015 har prosjektet bevilgning kr. 1 000 000, men i K-sak 108/14 ble det 

presisert at dette trolig ikke ville være tilstrekkelig og at sak om økt behov ville bli fremmet.  

Som det er gjort kjent tidligere ble bygningen oppført i 1996/97 med feil ihht den gang gjeldende 

TEK85, spesielt sikkerhet mot brann. For å rette opp i feilene/avvikene har man måtte bruke av de 

bevilgede prosjektmidlene til prosjekt nr. 600169. Dette har resultert i store kostnader til konsulenter 

og store kostnader til bygningstekniske utbedringer. Bygningens lys- og varmestyring var også ødelagt 

og utrangert og de senere årene har det gitt kommunen økte strømutgifter.  

Rådmannen legger dermed opp til tilførsel av prosjektmidler for 2015 for å få avsluttet prosjektet ihht 

gjeldende forskrifter og mål. 

Rest av ramme i 2014 utgjør ca. kr. 700 000 og ny tilleggsbevilgning for 2015 kr. 1 000 000. 

 

Opprinnelig totalramme   kr. 19,9 mill 

 

Rest av ramme 2014     kr.   0,7 mill 

Bevilget for 2015 (K-sak 111/14)  kr.   1,0 mill 

Tilleggsbevilgning 2015   kr.   1,0 mill 

Nødvendig bevilgning 2015   kr.   2,7 mill og endret totalramme 

 



 

600280 – Nye el-tavler 

Med bakgrunn i HMS og krav til vedlikehold av eksisterende anlegg ble det lagt opp til i 

økonomiplanperioden 2014-2017 en årlig rehabilitering av el-tavler i eksisterende bygninger. Det var 

ikke tilstrekkelig ressurser i 2014 til å komme ordentlig i gang med dette arbeidet, men det skal gis 

høyere fokus i 2015 med hensyn til helse, miljø og sikkerhet. Rådmannen legger dermed opp til 

tilførsel av prosjektmidler for 2015, tilsvarende rest av ramme i 2014. 

 

Opprinnelig totalramme   kr. 0,600 mill 

Brukt pr. 31.12.14    kr. 0,020 mill 

 

Rest av ramme 2014    kr. 0,130 mill 

Bevilget for 2015 (K-sak 111/14)  kr. 0,150 mill 

Tilleggsbevilgning 2015   kr. 0,000 mill 

Nødvendig bevilgning 2015   kr. 0,280 mill  

 

 

600307 – NOS, søppelrom  

I økonomiplan 2015-2018 ble det bevilget kr. 2 000 000 i 2015 for oppføring av bygg til håndtering av 

avfall ved Nesset omsorgssenter. Rådmannen ser det nå som mest fremtidsrettet å avvente dette 

prosjektet inntil kommunestyret har gjort vedtak om fremtiden i helse og omsorgstjenesten. 

Rådmannen legger dermed opp til at hele prosjektets ramme trekkes inn for 2015. 

 

Opprinnelig totalramme    kr. 2,0 mill 

Brukt i 2015      kr. 0,0 mill 

 

Bevilget for 2015 (K-sak 111/14)    kr.  2,0 mill 

Tilbaketrekk av bevilgning 2015  -kr.  2,0 mill 

Nødvendig bevilgning 2015    kr.  0,0 mill  

 

 

600314 – Trafikksikring Holtavegen, fartsdempere  

I økonomiplan 2015-2018 ble det bevilget kr. 200 000 i 2015 til fartsdempere i Holtavegen, 

trafikksikringstiltak. Rådmannen ser det nå som mest fremtidsrettet å avvente dette prosjektet inntil 

anleggsarbeidet i forbindelse med sikringstiltakene ved Eidsvågelva er utført.  

Rådmannen legger dermed opp til at hele prosjektets ramme trekkes inn for 2015. 

 

Opprinnelig totalramme    kr. 0,2 mill 

Brukt i 2015      kr. 0,0 mill 

 

Bevilget for 2015 (K-sak 111/14)    kr. 0,2 mill 

Tilbaketrekk av bevilgning 2015  -kr. 0,2 mill 

Nødvendig bevilgning 2015    kr. 0,0 mill  

  

  

Investeringsprosjekt for veg, vann og avløp (VA) 

 

600248 – VA - Renseanlegg for Eidsvåg vannverk 

Endringer i kravene til drikkevann, har utløst behov for kvalitetsheving på vannrenseanlegget i 

Eidsvåg. Prosjektet - forstudie og konsekvensrapport, startet i 2013. Det fremkommer derav 

anbefalinger mht. valg av ulike typer renseanlegg. Befaringer på ulike renseanlegg har vært utført i 

2013 og 2014. Per 31.12.2014 var det brukt kr. 200 000 av opprinnelig bevilgning på kr. 1 000 000. 



Bevilgning for 2015 er kr. 167 000. For å kvalitetssikre arbeidet og nødvendige befaringer på Solbjøra 

med konsulent, kan det påløpe noen ekstra kostnader i 2015. Men forprosjektet utføres godt innenfor 

rammen på kr. 1 000 000.  

Forprosjektet er i avsluttende fase, og detaljert kalkyle utarbeides og vil bli brukt som grunnlag for 

saksfremlegg. Anbudsgrunnlag for selve byggeprosjektet, planlegges for mai/ juni 2015. Rådmannen 

legger opp til tilførsel av prosjektmidler i 2015 som er en del av rest ramme 2014.  

 

Opprinnelig totalramme    kr. 1,000 mill 

 

Rest av ramme 2014    kr. 0,100 mill  

Bevilget for 2015 (K-sak 111/14)   kr. 0,167 mill 

Tilleggsbevilgning 2015   kr. 0,000 mill 

Nødvendig bevilgning 2015    kr. 0,267 mill og endret totalramme 

 

 

600275 – VA - Vannskade på gbr. 26/2, O. Hole 

Prosjektet var tenkt gjennomført i 2013, men startet opp og ferdig utført i 2014. Prosjektet ble ikke 

ferdig i 2014, og det kom ekstra utgifter i forbindelse med feilberegning av rørledning, samt større 

mengder skog som måtte felles for å utføre tiltaket.  

Rådmannen legger dermed opp til tilførsel av prosjektmidler for 2015 for å få avsluttet prosjektet ihht 

de avtaler og mål som foreligger. 

Rest av ramme i 2014 utgjør ca. kr. 210 000 og ny tilleggsbevilgning for 2015 kr. 200 000.  

 

Opprinnelig totalramme    kr. 0,860 mill 

Brukt pr. 31.12.14     kr. 0,650 mill 

 

Rest ramme 2014    kr. 0,210 mill 

Bevilget for 2015 (K-sak 111/14)   kr. 0,000 mill 

Tilleggsbevilgning 2015    kr. 0,200 mill 

Nødvendig bevilgning 2015    kr. 0,410 mill og endret totalramme 

 

 

600257 – Strandpromenade Eidsvåg Sentrum 

Prosjektet var planlagt gjennomført i 2014. Som følge av skifte av prosjektledere og uavklarte forhold 

med kontrahert entreprenørs virksomhet, ble prosjektet ikke gjennomført i 2014. Prosjektet er dermed 

ikke ferdigstilt, men har heller ikke bevilgning i 2015. Det har vært gjennomført befaring på 

gjenstående arbeid våren 2015, og entreprenør er klar for å sluttføre strandpromenaden. I tillegg har 

det påløpt ekstra kostnader i forbindelse med flytting av masser som ikke var innregnet i prisen, 

endring av belysning, samt utbedring av plastring mot vest. 

Rådmannen legger dermed opp til tilførsel av prosjektmidler for 2015 for å få avsluttet prosjektet ihht 

gjeldende mål. Rest av ramme i 2014 utgjør ca. kr. 325 000 og ny tilleggsbevilgning for 2015 kr. 200 

000. 

 

Opprinnelig totalramme    kr. 1,100 mill 

Brukt pr. 31.12.14     kr. 0,775 mill 

 

Rest av ramme 2014    kr. 0,325 mill  

Bevilget for 2015 (K-sak 111/14)  kr. 0,000 mill 

Tilleggsbevilgning 2015    kr. 0,200 mill 

Nødvendig bevilgning 2015    kr. 0,525 mill og endret totalramme 

 

 



600240 – Overføringsledning til Raudsand 

Prosjektet ble startet opp i 2013 og har gått over to etapper, Brekken til Toven og Toven til Raudsand. 

Prosjektet er videreført i 2015, men det har tilkommet ekstra kostnader. Årsakene er overgraving av 

kulturminne og flytting av rørledningstrase med tanke på overføring til Meisal og muligheten for 

tilknytning av flere abonnenter. Det vil påløpe utgifter i 2015 forbindelse med ferdigstilling av rapport 

fra utgravning av kulturminne, samt sluttoppgjør med entreprenør og erstatning til grunneiere. 

Rådmannen legger derfor opp til økt tilførsel av prosjektmidler i 2015.   

 

Opprinnelig totalramme    kr. 7,750 mill 

Brukt pr. 31.12.14     kr. 7,133 mill 

 

Bevilget for 2015 (K-sak 111/14)  kr. 0,600 mill 

Tilleggsbevilgning 2015    kr. 0,800 mill 

Nødvendig bevilgning 2015    kr. 1,400 mill og endret totalramme 

Vurdering 

For 6 av investeringsprosjektene legger rådmann opp til økt tilførsel av prosjektmidler i 2015 og for 2 

av investeringsprosjektene trekker rådmannen tilbake bevilgningen.  

   

Alle investeringene som rådmannen ber om tilleggsbevilgning til hadde bevilgning i 2014. I og med at 

KRD har presisert at investeringsregnskapet er ettårig må rådmannen be kommunestyret om 

bevilgningen på nytt hvis prosjektet ikke er ferdig og fortsatt har behov for midler.  

Mengden prosjekt opp mot tilgjengelig kapasitet i 2014 er hovedforklaringen på at ikke alle 

prosjektene kunne ferdigstilles i 2014. Bemanning på enhet for teknisk, samfunn og utvikling har nå 

økt med 2 årsverk engasjert på investeringsprosjekt og rådmannen mener man har gode forutsetninger 

for å kunne få gjennomført eller satt i gang alle av de resterende 43 prosjektene som er satt opp for 

2015. Ny status for framdrift av investeringsprosjektene vil bli gitt etter 1. tertial. 

Økonomiske konsekvenser 

Lån finansieres av ubrukte lånemidler. 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

Nesset kommune Arkiv: D11 

Arkivsaksnr: 2008/195-62 

Saksbehandlar:  Turid Leirvoll Øverås 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalssak Møtedato 

Nesset formannskap 24/15 12.03.2015 

Nesset kommunestyre 30/15 26.03.2015 

 

Driftsmodell Nessethallen 

Vedlegg 

1 Møteprotokoll KS 2. okt-14 spørsmål til ordfører 

  

  

  

Rådmannens innstilling 

1. Det blir oppnemnt ei styringsgruppe for drift av Nessethallen på tre personar. Gruppa kan bestå 

av administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og Eidsvåg 

barne- og ungdomsskole.  

2. Drift og reinhald skal utførast av kommunalt tilsette i vanleg arbeidstid. Frivillige som brukar 

hallen på ettermiddag og kveld er ansvarleg for å rydde etter seg.  

3. Finansiering av kommunens driftsutgifter må innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

4. Driftsmodell skal evaluerast etter eit års drift. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

5. Det blir oppnemnt ei styringsgruppe for drift av Nessethallen på tre personar. Gruppa kan bestå 

av administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og Eidsvåg 

barne- og ungdomsskole.  

6. Drift og reinhald skal utførast av kommunalt tilsette i vanleg arbeidstid. Frivillige som brukar 

hallen på ettermiddag og kveld er ansvarleg for å rydde etter seg.  

7. Finansiering av kommunens driftsutgifter må innarbeides i budsjett og økonomiplan. 

8. Driftsmodell skal evaluerast etter eit års drift. 

 

 



 

Saksopplysningar 

Viser til vedlagte dokument angåande finansiering og bygging av fleirbrukshall i Nesset.  

Som følge av dette har rådmannen fått i oppdrag å legge fram sak om driftsmodell til politisk 

behandling.  

Eksisterande planer for Nessethallen er sist godkjent av Kulturdepartementet i januar 2014. 

Godkjenninga gjeld for 2 år til januar 2016. Det er gjort nokre endringar i planen i løpet av dei siste 

par åra som sannsynlegvis treng ny godkjenning frå departementet. Entreprenøren er villig til å 

besørge dette.  

 

Alle ser fram til at Nessethallen kjem på plass og har store forhåpningar til at den vil bli fylt med 

aktivitet. Hallen vil bli eit kjærkomme pluss for kommunen og gje innbyggarane større mogelegheiter 

for fysisk aktivitet, trening, arrangement og gode opplevingar. Skulen og kulturskulen vil få topp 

moderne lokalitetar for kroppsøving, førestillingar og andre kulturelle aktivitetar.  

 

Nessethallen er innarbeid i vedtatt Kommunedelplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk 

aktivitet og kultur 2013-2016, og er med handlingsplan til denne som blir rullert kvart år. 

Godkjent spelemiddelsøknad frå 2011 er blitt fornya kvart år, sist i januar 2015.  

I den førehandsgodkjente planen er det skissert ein driftsmodell der Nesset kommune er eigar av 

hallen. Ansvar for drift skal leggast til eit driftsstyre der det blir inngått samarbeid med lag og 

organisasjonar. Ein fleirbrukshall skal primært dekke behova knytt til idrett og fysisk aktivitet, men 

også andre kulturaktiviteter, sosiale treffstader og ha rom til møteplass for lag og foreiningar. Skolen 

sine behov og eventuelle krav skal vektleggast. 

Det er viktig at dei løysingar som blir valt i planleggings- og byggefasen har fokus på lavast moglege 

driftskostnader, og at krav til estetikk og miljø blir teke omsyn til. Kulturdepartementet har utarbeidd 

vegleiarar som omhandlar FDVU av idrettsbygg og fleirbrukshallar spesielt. Dokumenta finst på 

www.idrettsanlegg.no publikasjonsnr. V-0924 og V-0690.  

 

Det er viktig å ha driftsmodellen klar parallelt med at byggeprosjektet går sin gang. Grunnlaget for god 

drift blir lagt i dei første fasane. Det er her ein påverke til at dei riktige valga blir gjort for å ha ei så 

god og rasjonell drift som mogeleg. Det er ei kjennsgjerning av forfallet og vedlikehaldsbehova startar 

rett etter at bygget er ferdigstilt. Ei mangelfull oppfølging av vedlikehald vil føre til ei rask forringing 

av bygget som kan bli kostbart. Systematisk, planlagt/periodisk vedlikehald vil sikre byggets kvalitet, 

verdi og levetid.   

 

Samarbeid mellom kommunen og frivillige 

Den føreslåtte driftsmodellen i plandokumentet baserer seg på eit samarbeid mellom kommunen og lag 

og organisasjonar som brukarar av hallen. Rådmannen vil likevel tilrå profesjonalitet både når det 

gjeld administrasjon, vaktmeister og reinhald. Dette blir støtta også frå idrettslaga som har uttalt seg 

om at laga ikkje kan ta på seg eit driftsansvar for idrettshallen basert på dugnad. Det blir ei alt for stor 

oppgåve som vil gå ut over primæraktiviteten til laga som er fysisk aktivitet, sport og idrett for barn, 

unge og vaksne. 

Eidsvåg IL ynskjer hallen velkommen, men vurderer det i tillegg slik at dei og har behov for eit hus i 

området grasbanen og kunstgrasbanen med enkel garderobe, toalett og mogelegheiter for kiosk. Laget 

arbeider med å ruste opp det eksisterande huset ved grasbanen til dette formålet. I tillegg er det behov 

for garasje og lager for uteutstyr.  

 

Det er innhenta erfaringar frå liknande bygg i andre kommunar som er brukt for dei vurderingane som 

blir gjort her.  

 

Inntekt og finansiering av drift - Skal bygget vere eit utleigebygg? 

http://www.idrettsanlegg.no/


Som grunnlag for drift av Nessethallen er det i spelemiddelsøknaden lagt utleige, arenareklame og 

kommunalt driftstilskot. Momsrefusjon er lagt til som fri inntekt i investeringsbudsjettet. 

 

Idrettsanlegg og kompensasjon 

Viser til rundskriv og retningslinjer frå Skattedirektoratet når det gjeld idrettsanlegg og mva-

kompensasjon. Fellesskrivet frå Skattedirektoratet gjer rede for hovudprinsippa i regelverket angåande 

omfanget av kommunenes kompensasjonsrett ved oppføring og drift av idrettsanlegg.  

«Dersom en kommune låner ut eller vederlagsfritt stiller fast eigedom eller andre eiendeler til 

disposisjon for andre, anser departementet at kommunenes anskaffelser vil være 

kompensajonsberettiget..»  «dersom betalingen er helt symbolsk, for eksempel for å dekke rengjøring, 

vil det ikke anses å foreligge utleie». Det er altså når bruken av bygget skjer til allmennnyttig bruk at 

kommunen har full kompensasjonsrett.  

Vidare heiter det: 

Det innebærer at når det skal innrømmes delvis kompensasjonsrett for merverdiavgiften på 

anskaffelser som foretas under ett til bruk i kompensasjonsberettiget virksomhet og i virksomhet som 

ikke gir rett til kompensasjon (fellesanskaffelser), så må fordelingen skje ved at den tiden 

idrettsanlegget leies ut fastsettes som ikke kompensasjonsberettiget bruk som det forholdsmessig ikke 

skal innrømmes kompensasjon for, sml prinsippet i kompensasjonsforskriften § 8. Dersom eksempelvis 

en kunstgressbane leies ut 6 timer av et døgn, så er 6/24 ikke kompensasjonsberettiget bruk. 

 

Konklusjonen på dette må bli at ein vil måtte beregne kor stor del av tida Nessethallen er brukt til 

allmennyttig aktivitet (skole, kulturskole, allmenn bruk: trening for barn og unge, etc) og kor stor del 

av tida den skal vere til utleige. Det siste vil da måtte bereknast som ikkje kompensasjonsberettiga 

bruk.  

 

Drift 

Kommunen vil som eigar og byggherre alltid ha ansvaret for huset og aktivitetane som går for seg inne 

i huset. Skulen vil vere ein stor brukar på dagtid og kommunen som skuleeigar har også ansvaret der. 

Sikkerheit og vurdering av risiko må alltid ha stort fokus.  

Skulen vil vere ein stor brukar på dagtid og kommunen som skuleeigar har også ansvaret der.  

 

Styrkerommet 

Hallen vil innehalde ei aktivitetsflate til handballbane. Den kan delast i tre mindre halar med 

skiljevegg. Den er planlagt klatrevegg og styrkerom samt eit sosialt rom. Det blir stilt spørsmålsteikn 

ved styrkerommet og det må bli vurdert om dette skal takast bort slik at den gamle gym-salen framleis 

kan nyttast til kulturarrangement med sal og scene. Dette vil vere viktig for skulen for eksempel i 

samband med valgfag, og andre kulturarrangement. 

 

Bruk: (forslag til fordeling av tid) 

 Hallen skal vere til disposisjon for skulen på vanleg dagtid. 

 På ettermiddag skal kulturskolen kunne ha lokale til f.eks dans. 

 Resten av tida utanom skuletid vil blir fordelt med treningstider for frivillige idrettsalg ol. 

 Aktivitetar/trening i frivillig regi for barn og unge under 19 år skal vere gratis. 

 Sosialt rom kan brukast fritt som møterom for idrettslaga og leigast ut til andre private, 

næringsliv etter nærmare avtale og retningslinjer. 

 Hallen kan leigast ut til andre arrangement, messer og liknande etter nærmare avtale og 

retningslinjer. 

 

Vi har erfaringsmateriale ut frå dagens bruk av gym-salen på ungdomstrinnet. Gymnastikksalen er 

stort sett opptatt mellom kl. 14.00 og 21.00 kvar dag unntatt laurdag. Søndag er den opptatt mellom kl. 

17.00 og 21.00. Booking forgår via kulturkontoret. Under treningane/arrangementa er det vaksne 



trenarar som har ansvar for nøklar og sikkerheit. Dette opplegget har fungert tilfredsstillande. Ansvaret 

for gode rutiner likevel alltid vil ligge hos kommunen som anleggseigar. Som inneber m.a.:  

 Rutiner for brannsikkerheit 

 Sikring av utstyr og installasjoner for å hindre ulykker. Fall, klemfare, laust utstyr mm. 

 Sikring slik at uvedkommande ikkje kjem seg inn i huset. 

 Sikring mot hærverk, rutinar for låsing, elektronisk låsesystem. 

 

Inntektsmogelegheiter: 

Skattedirektoratet har reglar for omfanget av kommunens kompensasjonsrett ved oppføring og drift av 

idrettsanlegg. Det betyr mellom anna at utleige fører til forholdsvis avkorting av 

momskompensasjonen. Ut frå dette ser ein at potensialet for inntekter på utleige er avgrensa. 

Kommunens bruk av anlegget til allmennyttige formål (frivillig trening, skole, kultruskole etc.) er 

derimot ikkje omfatta av denne regelen. 

 

Sponsorinntekter og reklame i hallen: 

Kommunen ynskjer at idrettslag andre frivillige lag og organisasjonar skal bruke hallen mest mogeleg 

og skape positiv aktivitet for innbyggarane. Det kom fram forslag om at for eksempel veggplass i 

hallen blir stilt til disposisjon som reklameplass for laga sine sponsorar. Sponsorinntekta vil kunne gå 

direkte til det enkelte lag.  

For eksempel xxxxx-bank støtter Eidsøra IL. Denne ideen må undersøkast vidare. 

 

Styringsgruppe: 

Det blir foreslått ei styringsgruppe som skal ha ansvar for å følgje opp å kvalitetssikre drift og 

vedlikehald av hallen. Gruppa kan bestå av administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg 

og eiendommer og Eidsvåg barne- og ungdomsskole.  

 

Styringsgruppas oppgåver: 

Være ansvarlig for drift og vedlikehald av Nessethallen. 

  Sørge for å ha instruksar for brann og sikkerheit i orden 

 Godkjenne instruksar for eksterne brukarar/idrettslag i hallen. 

 Godkjenne bruksplan med f.eks. treningstider i Nessethallen.  

 Følge opp drifta av hallen i forhold til budsjett. Melde vedlikeholdsbehov fortløpende til 

kommunen. 

 Ha ansvar for strategisk utvikling av drifta og aktivitetane i hallen. 

 

Ut frå det som er skissert over vil vi samanfatte ressursbehovet for Nessethallen. Stillingsstørrelser og 

behov vil måtte evaluerast og ein må tilstrebe effektivitet ved å optimalisere og rasjonalisere bruken av 

romma/arealet slik at det blir lavast mogeleg kostnad. 

 

Driftsansvarlig med ansvar for oppfølging 

av vedlikehald, vere vaktmester og stå for 

administrasjon. Driftsansvarlig er også 

brannvern-ansvarlig. 

250.000 50% stilling.  

Reinhald. Stipulert etter areal 250.000 50% stilling 

Energi, strøm 

Stipulert kostnad etter arealet og funksjon 

på dei ulike romma. Her må ein søke å 

optimalisere og rasjonalisere bruken av 

romma/arealet slik at det blir lavast mogeleg 

kostnad.  

350.000 Energikategori B   (TEK-10) 

 

Forbruksmateriell, markedsføring mm  50.000  

Inventar og utstyr (nytt, utskiftning ved 25.000  



slitasje mm) 

Bygningsmessig vedlikehold  35.000  

Teknisk vedlikehold, seviceavtaler  100.000  

Kapitalkostnader 1.800.000  

Utgifter 2.860.000  

 

Driftsbudsjett finansiering: 

Driftstilskudd kultur 800.000 Auke frå 500.000 årleg 

Driftstilskudd andre kommunale einingar  150.000  

Allmenn bruk, (utover frivillig/allmenn 

aktivitet) 

60.000 Dekning av driftsutgifter, vask mm. 

Arrangement 50.000 Halleige 

Kapitalkostnader 1.800.000  

Inntekter 1.060.000  

 

Dekning av kapitalkostnader er ikkje finansiert. Dette vil være en meirkostnad for kommunens drift. 

 

Kapitalkostnader: 

For å finansiere byggekostnaden er det tenkt eit låneopptak på 30 millionar. Finansiering av avdrag og 

renter på dette må innarbeidast i langtidsbudsjettet med gjennomsnittleg 1.800.000 kr pr år. Dette er 

rekna ut frå ei nedbetalingstid på 50 år og 4% rente. Det er viktig å berekne ein margin for denne 

finansieringa. Samtidig som lånet blir nedbetalt kan ein forvente at vedlikehaldsbehovet aukar etter 

som åra går. 

 

   

Kapitalkostnader, nedbetaling av lån pr år 

30 mill. nedbetalingstid 50 år, 4% renter 

1.800.000 Avdrag og renter. Sum pr år avtar, medan 

vedlikeholdsbehov aukar 

 

Vurdering 

Det har vore arbeidd med å få reist ein fleirbrukshall i Nesset i svært lang tid. Eidsvåg barne- og 

ungdomsskole har etter at den gamle gym-salen på barnetrinnet vart reven berre hatt ein gym-sal til 

bruk for alle klassetrinna. 

Frivillige lag og idrettslag med behov for treningsrom har avgrensa mogelegheiter for innandørs 

trening med berre ein sal tilgjengeleg. Dette kan ha satt ein dempar aktivitetane og lysta til å starte opp 

med nye grupper som for eksempel handball. Ny idrettshall blir derfor ønska velkommen av idretten 

og skulen. 

I den nye hallen vil det bli lagt til rette for at fleire grupper kan ha trening samtidig og det vil kunne 

generere nye aktivitetar. Det er planlagt ny klatrevegg og styrkerom. Det vil og bli eit sosialt rom der 

lag og foreiningar kan ha møter og sosialt samvær. Med ein Fleirbrukshall vil det også opne seg 

mogelegheiter for større idretts og kulturarrangement i kommunen. Her kan ein nemne data-LAN, 

utstillingar, turneringar og messer av ulike slag.  

 

Det er viktig å ha driftsmodellen klar parallelt med at byggeprosjektet går sin gang. Grunnlaget for god 

drift blir lagt i dei første fasane. Det er her ein påverke til at dei riktige valga blir gjort for å ha ei så 

god og rasjonell drift som mogeleg. Det er ei kjennsgjerning av forfallet og vedlikehaldsbehova startar 

rett etter at bygget er ferdigstilt. Ei mangelfull oppfølging av vedlikehald vil føre til ei rask forringing 

av bygget som kan bli kostbart. Systematisk, planlagt/periodisk vedlikehald vil sikre byggets kvalitet, 

verdi og levetid. 



Ein må unngå at dette store og kostbare bygget skal lide under dårleg drift og vedlikehald. I den 

samanhengen kan det vere på sin plass å vise til det etterslepet på vedlikehald som allereie finst i 

eksisterande kommunale bygg.  

 

På denne bakgrunnen vil rådmannen vil foreslå at kommunen tar på seg alt ansvaret for drift og 

vedlikehald med bygget. Rådmannen vil og foreslå at det så snart som råd blir oppnemnt ei 

styringsgruppe som får ansvaret med å koordinere arbeidet og sette inn dei rette resursane til dette. 

Gruppa vil og få ansvar for strategisk utvikling av drifta og aktivitetane i hallen. Gruppa kan bestå av 

administrativt tilsette frå kultur, avdeling kommunale bygg og eiendommer og Eidsvåg barne- og 

ungdomsskole samt den vaktmeisteren som får ansvar for hallen. Administrativt blir dette arbeidet lagt 

under kultur som får dette lagt til i sitt budsjett for drift av hallen. 

Det er ikkje lagt inn i driftsmodellen tilstedeværelse av personale på ettermiddag og helg. Dette bør 

evaluerast etter 1 år. 

Økonomiske konsekvensar 

Drift av Nessethallen vil etter rådmannens berekning kreve om lag 2.800.000 kr pr år. Kr 500.000,- av 

dette er sett av på kulturbudsjettet frå 2016. Denne summen justerast opp med minimum 300.000,-. 

Resten av finansieringa er tenkt dekt av halleige ved arrangement og som vederlag for reinhald m.v. av 

brukarane av hallen. Finansiering av kapitalkostnadene er ikkje finansiert . Dette vil bli en merkostnad 

for kommunens drift som må leggast inn i langtidsbudsjettet med 1.800.000 kr pr år. Det vil være 

nødvendig å legge frem ny sak til politisk behandling ang. de økonomiske konsekvensane. 

 

Betydning for folkehelse 

Nessethallen vil få stor betyding som katalysator for aktivitet innan idrett, kultur og anna som vil ha 

stor verdi for alle innbyggarane i kommunen vår.  



 

Nesset kommune 

 
 

  

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 02.10.2014 

Tidspunkt: 14:00 – 18:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Rolf Jonas Hurlen Ordfører H 

Mellvin Arvid Steinsvoll Medlem AP 

Audhild Nauste Medlem AP 

Lilly K. Svensli Medlem AP 

Stein Ivar Bjerkeli Medlem AP 

Paul Edvin Nauste Medlem AP 

Karianne Rindli Medlem AP 

Anders Torvik Medlem AP 

Jan Rindli Medlem SP 

Aina Trælvik Remmen Medlem FRP 

Roar Andrè Flataker Medlem H 

Stephan Berg Medlem H 

Magne Bugge Medlem H 

Marit-Solveig Finset Medlem H 

Marte Meisingset Evensen Medlem H 

Ola Einar Stolsmo Medlem H 

Lynn Brakstad Medlem KRF 

Gunvor Gussiås Medlem KRF 

Arild Svensli Medlem INNB 

 

Følgende faste medlemmer møtte ikke: 

Navn Funksjon Representerer 

Kari Petrine Fitje Øverås MEDL SP 

Edmund Morewood VARAO SP 
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Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Anders-Inge Nerland Edmund Morewood SP 

   

 

Merknader 

Orientering om startlån og tilskudd gjennom Husbanken v/Hans Olav Henden, 

kontorleder ved NAV Nesset 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne Grete Klokset Ass. rådmann 

Vivian Høsteng Politisk sekretær 

 

 

Underskrift: 

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

på møtet. 

 

 

 ______________________  

        Rolf Jonas Hurlen 

 

 

 

______________________  _______________________ 

         Lynn Brakstad             Lilly K. Svensli 
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

 

Innhold 

Unntatt 

offentlighet 

Arkiv- 

saksnr 

PS 69/14 Godkjenning av protokoll   

PS 70/14 Spørsmål til ordføreren   

PS 71/14 Videreføring av behandlingstilbud ACT  2010/1094 

PS 72/14 Dimensjonering av Nesset brann- og redningstjeneste i 

Vistdal og Eikesdalen. 

 2014/283 

PS 73/14 Brannsikringstiltak Vistdal bofellesskap og Vistdal skole 

og barnehage 

 2012/1235 

PS 74/14 Investeringsreglement for Nesset kommune - revidering  2014/203 

PS 75/14 Kostnader ved evt. kjøp av arbeidsgiverkontroll  2014/209 

PS 76/14 Mandat til evaluering/ revidering av dagens politiske 

organisering og delegasjonsreglement 

 2013/878 

PS 77/14 Søknad om fritak som medlem av råd for eldre og 

funksjonshemma - valg av nytt medlem og varamedlem 

 2011/1473 

PS 78/14 Forvaltningsrevisjonsrapport om interkommunal 

barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll 

kommuner 

 2013/1216 

PS 79/14 ROR Hovedprosjekt - tilbakemelding om alternativer for 

utredning. 

 2012/251 

PS 80/14 Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og 

Romsdal, SNR 

 2014/949 

PS 81/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum  2011/27 

PS 82/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan - Holtanområdet  2011/838 

 

 

PS 69/14 Godkjenning av protokoll 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Protokoll fra kommunestyrets møte 04.09.2014 ble godkjent og signert. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

Protokoll fra kommunestyrets møte 04.09.2014 ble godkjent og signert. 
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PS 70/14 Spørsmål til ordføreren 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Lynn Brakstad orienterte om TV-aksjonen 2014 og konfirmantenes bidrag til denne. 

Kommunestyrets representanter ble oppfordret til å gi kr 100 hver til innkjøp av Eira-vann som 

konfirmantene skal selge dagen før innsamlingsaksjonen. 

 

 

Spørsmål fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll: 

 

Spørsmål 1: Vanntilknytning Meisalstranda 

En ungdom har kjøpt et eldre hus på Meisalstranda og er i ferd med renovering. Slik situasjon er, 

er det behov for bedre vanntilførsel til huset. Den nye eier har som følge av det henvendt seg til 

Nesset kommune for å få knytte seg til kommunens eksisterende vannledning i området, men har 

fått avslag. Nesset kommune har en visjon om at det skal bli lys i alle hus. At ungdom finner det 

attraktivt å bidra til at denne visjonen kan bli virkelighet må sees på som svært positivt. I en slik 

situasjon, må kommunen strekke seg så langt det er mulig for å legge til rette for at vi får mange 

ungdommer som ønsker å tenne lys i eldre hus som står tomme.  

 

Hva ligger til grunn for at det er gitt avslag på henvendelsen om å få knytte seg til kommunens 

vannledning i området? 

 

Ordføreren svarte: 

Denne saken må bero på en misforståelse, ungdommen har ikke fått avslag. Teknisk drift 

(avdelingsleder VAR) fikk en muntlig henvendelse i denne saken våren 2014 vedrørende 

påkobling kommunalt vann på Meisalstranda. Det ble foretatt befaring og anvist hvor han kunne 

koble på kommunalt vann. Dette betydde at den nye eieren måtte grave ca 200 meter for å koble 

på kommunalt vann, noe abonnenten må dekke selv slik som vanlig er. Det er ikke kommet noen 

søknad om dette i ettertid. 

 

 

Spørsmål 2: Flerbrukshall i Nesset – brev av 08.09.2014 

Viser til brev til ordføreren datert 8. september 2014. I brevet ber jeg ordføreren avsette tid under 

formannskapets møte 18. september 2014 for en bredest mulig gjennomgang av hallsaken slik 

den stod på det tidspunktet. Under formannskapets møte 18. september 2014, kom det fram at 

mitt brev til tross for at det var registrert på kommunehuset, ikke var kjent verken for ordfører 

eller rådmann. Som følge av dette, ble det enighet om at saken tas i kommunestyret 2. oktober 

2014. Jeg tillater meg herved å minne om saken. 

 

Ordføreren svarte: 

1. Alle kjente forhold omkring tomtespørsmålet:  

Plasseringen av hallen ble gjort ut i fra en vurdering basert på sambruk med skolene, 

idrettsanleggene på Holtan og nærheten til sentrum. Skolene som vil være de største brukerne. 

Behovsoppgaven viser at vi må dele hallen i to for at skolene skal få dekt sitt behov for 

gymnastikksal. Kan nevne at vi har revet gymsalen på småskolen i påvente av en flerbrukshall. 

Vi har også over 70 ulike lag og organisasjoner som gjennom flerbrukshallen får dekt sitt behov 

for ulike aktiviteter og større kulturarrangement. Behovet er dokumentert i søknaden om 

forhåndsgodkjenning, som ble sendt til kulturdepartementet i 2010.  

 

I forbindelse med valg av tomt og søknadsprosessen gjennomførte Geovest Haugland 
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(Norconsult) i 2009 grunnundersøkelser av selve tomten, og kom med forslag til hvordan 

byggegrunnen kunne sikres for å sette opp flerbrukshallen.  

 

I 2011 kom NVE med innsigelse på Holtanplanen. Det gikk på områdestabiliteten. Nye og 

omfattende grunnundersøkelser ble gjennomført i hele Eidsvågområdet.  

 

I arbeidet med grunnundersøkelsene viser det seg at det er nødvendig med flere sikringstiltak 

oppover langs med Eidsvågelva. Dette er beskrevet i dagens sak om sluttbehandling av 

reguleringsplanen for Holtan.  

 

Norconsult har utarbeidet et grunnlag for en tilbudskonkurranse for gjennomføring av 

nødvendige sikringstiltak langs elva fra Veltan og oppover. Vi har mottatt papirene fra 

Norconsult, og ønsker nå en egen politisk sak for å avklart omfang, rekkefølge og finansiering av 

de ulike sikringstiltakene. Administrasjonen arbeider med saken og vil legge fram en sak om 

sikringstiltakene før jul. 

 

2. Prosjektets ledelse: 

Her har vi hatt et engasjement med en egen prosjektleder. Han har sluttet og fått seg fast arbeid. I 

påvente av ny prosjektleder er det enhetsleder på teknisk som har prosjektansvaret med framdrift 

og kontakten med entreprenøren. Byggekomiteen består av Magne Bugge, Kari Petrine Øverås 

og Arild Svensli. 

 

3. Alle kjente forhold omkring valg av planløsning: 

For å få en godkjent hall for utbetaling av spillemidler må vi følge de forskriftene og 

bestemmelsene som gjelder. Det er gjort i denne saken og vi har fått en fornyet 

forhåndsgodkjenningen av hallen fra departementet som gjelder fram til februar 2016. Det er 

ikke gjort endringer i planløsningen i den nye forhåndsgodkjenningen i forhold til den 

opprinnelige søknaden. 

 

Det som er lagt til grunn for planløsningen er en standard flerbrukshall med klatrevegg, 

garderober, lager, sosialt rom med mer. Vi har oppnevnt en egen byggekomite som i samarbeid 

med entreprenør vil måtte arbeide med en del mindre justeringer innenfor de rammer og 

regelverk vi har å forholde oss til. 

 

4. Alle kjente forhold omkring valg av entreprenør 

Her var det i 2011 en anbudskonkurranse med fire tilbydere. Alle tilbyderne på hallen ble i juni 

2014 informert om at kommunen ville inngå kontraktsforhandlinger med Lønnheim. Ingen har 

protestert på dette og vi står igjen med Lønnheim Entreprenør. Her hadde vi det første 

forhandlingsmøtet den 8. juli i år, og Lønnheim er klar for å signere kontrakten. Så langt er det 

ikke signert noen kontrakt med Lønnheim. Hallutvikling meldte ikke sin interesse, og vi anser de 

som ute av saken.  

 

5. Alle kjente forhold omkring byggekostnadene: 

Lønnheim kom med et tilbud den 5. desember 2011. I det tilbudet låg det et forbehold om 

prisstigning. Prisreguleringen fra den gang til nå og fram til medio april 2015 er beregnet til 

8,1%. Byggekostnadene er dermed økt fra knappe 29 mill til 31,3 mill kroner som følge av 

prisveksten. Skulle det bli gjort endringer i prosjektet vil de enten komme som plusser eller 

minuser. Alle endringer skal gjøres i samråd med byggekomiteen og godkjennes av 

departementet. 
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6. Alle kjente forhold omkring drift og driftskostnader:  

Driftsmodellen er beskrevet i søknaden om idrettsfunksjonell godkjenning fra 2010. I ettertid har 

vært en del spørsmål og uklarheter omkring valg av driftsmodell og kostnader. Administrasjonen 

arbeider nå med å få en politisk sak på dette til formannskapsmøtet den 20. november.  

 

7. Saksbehandlingen videre: 

Det legges opp til følgende politiske behandling av to saker, først i formannskapet i november: 

 

1. Sak om omfang og rekkefølge på sikringstiltak i Holtanplanen. 

2. Driftsmodell og driftskostnader for flerbrukshallen. 

 

 

Interpellasjon fra Nesset Arbeiderparti v/Mellvin Steinsvoll: 

Ordføreren orienterte om reglene for interpellasjon. 

 

Vannmåling og betalingsordning 

Fra 1. januar 2014 innførte Nesset kommune mulighet for vannmåling. Ordningen er basert på at 

abonnentene frivillig kan velge å måle forbruk. I samtaler med flere av de som valgte å installere 

vannmåler, kommer det fram at det fra kommunens side, er lagt opp til en betalingsordning der 

avgiften innkreves på forskudd. Grunnlaget for forskuddsavgiften er et tenkt forbruk det neste 

halve året. Etter min mening er en slik praksis feil og begrunner det med følgende: - Når kunden 

kjøper en vare der prinsippet om målt kvantum er lagt til grunn, skal kvantumet være klart før det 

kan kreves betaling for varen. Dette gjelder over alt i vårt samfunn. Som eksempel nevnes 

oppgjør for strøm. Jeg velger å tro at det som har skjedd i denne saken, har sin grunn i at 

ordningen er relativt ny i Nesset og at alle sider av ordningen ikke er tilstrekkelig 

gjennomarbeidet. I midlertid så forventes det at praksis endres og at de abonnenter som har valgt 

måling, for framtiden får krav om avgift for målt kvantum. Jeg forbeholder meg retten til å 

fremme forslag i saken hvis det skulle bli vurdert som nødvendig. 

 

Ordføreren svarte: 

Forbruksbasert vannavgift (vannmåler) ble innført fra 1.1.2014. Abonnement for installerte 

vannmålere vil bli gjeldende fra enten 1.januar eller 1.juli i henhold til kommunestyrevedtak 

52/11. Ved nyttår vil målerne bli avlest og det blir foretatt et årsoppgjør hvor det blir beregnet 

faktisk forbruk mot det stipulerte forbruket. Dette vil kom frem på faktura som sendes ut i mars. 

Her vil abonnenten kunne få beløp til gode eller måtte betale mer, avhengig etter faktisk forbruk. 

 

Før første årsoppgjør er foretatt må det legges inn et stipulert forbruk. Dette har vi lagt inn etter 

antatt forbruk basert på SSB sine beregninger for vannforbruk til en husstand. Vi er kjent med at 

dette har slått feil ut ved noen tilfeller, men ved første årsoppgjør vil for mye innbetalt (stipulert) 

forbruk avregnes mot faktisk forbruk. Etter første årsoppgjør vil fremtidig stipulert forbruk være 

i henhold til erfaringstall per husstand.  

 

Denne løsningen er valgt fordi den er mest kostnadseffektiv. Det kan kjøres flere oppgjør 

gjennom året, dette vil medføre økt behov for administrasjon og økte kostnader for abonnentene.  

 

 

Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

Abonnenter som har valgt vannmåling skal kreves for vannavgift etter målt kvantum. Ny 

ordning settes i verk med øyeblikkelig virkning.  
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Etter en presisering av ordførerens svar godkjente Steinsvoll dette og trakk sitt forslag. 

 

 

PS 71/14 Videreføring av behandlingstilbud ACT 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 24.09.2014  

Aina Trælvik Remmen satte fram følgende tillegg til rådmannens innstilling: 

 

 Utvalg for helse, oppvekst og kultur ønsker en årlig orientering om «ACT i Romsdal» 

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Remmen enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 24.09.2014 

Nesset kommune vedtar å videreføre sin deltagelse i «ACT i Romsdal» etter de forutsetningene 

som ligger til grunn i samarbeidsavtalen. 

Avtalen gjelder fra 01.oktober 2014. 

 

Det er en forutsetning for Nesset kommune sin deltagelse at tiltaket holder seg økonomisk på 

nivå med de stipulerte kostnader. 

 

Tiltaket finansieres gjennom helse- og omsorgsbudsjettet. 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur ønsker en årlig orientering om «ACT i Romsdal» 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

Nesset kommune vedtar å videreføre sin deltagelse i «ACT i Romsdal» etter de forutsetningene 

som ligger til grunn i samarbeidsavtalen. Avtalen gjelder fra 01.oktober 2014. 

 

Det er en forutsetning for Nesset kommune sin deltagelse at tiltaket holder seg økonomisk på 

nivå med de stipulerte kostnader. 

 

Tiltaket finansieres gjennom helse- og omsorgsbudsjettet. 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur ønsker en årlig orientering om «ACT i Romsdal» 
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PS 72/14 Dimensjonering av Nesset brann- og redningstjeneste i Vistdal og 

Eikesdalen. 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

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

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Kommunestyret tar saken til etterretning og ber rådmannen om å innarbeide utgifter og 

investeringer i økonomiplan 2015 – 2018. Utgifter for 2014 tas med i sak om 

budsjettkorrigeringer i høst. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

Kommunestyret tar saken til etterretning og ber rådmannen om å innarbeide utgifter og 

investeringer i økonomiplan 2015 – 2018. Utgifter for 2014 tas med i sak om 

budsjettkorrigeringer i høst. 

 

 

PS 73/14 Brannsikringstiltak Vistdal bofellesskap og Vistdal skole og 

barnehage 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

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

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

1. Vistdal bofellesskap brannsikres iht. alternativ 2 i saksframlegget: 

Løsning 2 går ut på å gjøre større bygningsmessige inngrep. Her ligger det til grunn at man 

sikrer bygget ved å etablere brannceller og flere rømningsveier, takutstikk brannsikres og 

kaldloft branncellebegrenses. Løsning 2 vil kreve ny brannsikkerhetsstrategi da det er valgt 

andre løsninger for å ivareta brannsikkerheten enn det som eksisterende dokumentasjon viser. 

Kostnadsanslag: Kr 800 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging samt ny 

brannsikkerhetsstrategi beregnet til å koste ca. 70 000kr. 

 

2. Vistdal skole og barnehage brannsikres iht. saksutredningen: 

Det er meget vanskelig å lese ut i fra brannsikkerhetsstrategiens oppbygning hva som må 

utbedres ved dette objektet da dokumentet ikke har en konklusjon/sammendrag. Dette 

medfører at kommunen må gå til innleie av en brannkonsulent som vurderer tiltak iht. 

brannsikkerhetsstrategien, etter krav fra brannsjefen. Det tas høyde for at innleid konsulent 

og tiltak dekkes herved etterspurte midler. 
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Kostnadsoverslag: Kr 300 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging. 

 

3. Kostnader for 2015 innarbeides i økonomiplan 2015-2018. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Tredje setning i punkt 2 i formannskapets forslag ble etter en vurdering i kommunestyret strøket.  

 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

1. Vistdal bofellesskap brannsikres iht. alternativ 2 i saksframlegget: 

Løsning 2 går ut på å gjøre større bygningsmessige inngrep. Her ligger det til grunn at man 

sikrer bygget ved å etablere brannceller og flere rømningsveier, takutstikk brannsikres og 

kaldloft branncellebegrenses. Løsning 2 vil kreve ny brannsikkerhetsstrategi da det er valgt 

andre løsninger for å ivareta brannsikkerheten enn det som eksisterende dokumentasjon viser. 

Kostnadsanslag: Kr 800 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging samt ny 

brannsikkerhetsstrategi beregnet til å koste ca. 70 000kr. 

 

2. Vistdal skole og barnehage brannsikres iht. saksutredningen: 

Det er meget vanskelig å lese ut i fra brannsikkerhetsstrategiens oppbygning hva som må 

utbedres ved dette objektet da dokumentet ikke har en konklusjon/sammendrag. Dette 

medfører at kommunen må gå til innleie av en brannkonsulent som vurderer tiltak iht. 

brannsikkerhetsstrategien, etter krav fra brannsjefen.  

Kostnadsoverslag: Kr 300 000 inkl. prosjektering og prosjektoppfølging. 

 

3. Kostnader for 2015 innarbeides i økonomiplan 2015-2018. 

 

 

PS 74/14 Investeringsreglement for Nesset kommune - revidering 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Nesset kommunes investeringsreglement, revidert september 2014, godkjennes og settes i verk 

fra 3. oktober 2014. Alle andre investeringsreglement oppheves fra samme dato. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Senterpartiet fremmet følgende forslag til nytt punkt 8 d): 

 

 All finansiering må være på plass før byggestart. 
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Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets forslag til punkt 8 d) ble satt opp mot Senterpartiets forslag. Formannskapets 

forslag ble vedtatt med 15 stemmer. Senterpartiets forslag fikk 5 stemmer og falt.  

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

Nesset kommunes investeringsreglement, revidert september 2014, godkjennes og settes i verk 

fra 3. oktober 2014. Alle andre investeringsreglement oppheves fra samme dato. 

 

 

PS 75/14 Kostnader ved evt. kjøp av arbeidsgiverkontroll 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

Opplysninger om kostnader ved kjøp av arbeidsgiverkontroll tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

Opplysninger om kostnader ved kjøp av arbeidsgiverkontroll tas til orientering. 

 

 

PS 76/14 Mandat til evaluering/ revidering av dagens politiske organisering og 

delegasjonsreglement 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Punktene i rådmannens innstilling ble stemt over hver for seg. 

 

Punkt 1: rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Punkt 2: rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Punkt 3: 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar to representanter fra 

formannskapet.  
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Steinsvolls forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Steinsvolls forslag ble vedtatt med 4 

stemmer. Rådmannens innstilling fikk 3 stemmer og falt.  

 

Punkt 4: rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Senterpartiet ba om gruppemøte. 

 

Senterpartiet fremmet følgende forslag til nytt punkt 5:  

 

Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som 

styringsgruppe blir holdt informert underveis. 

 

Senterpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Siste avsnitt i rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordføreren ba om forslag til representanter fra formannskapet, jf. punkt 3. 

 

Lynn Brakstad foreslo ordføreren og Mellvin Steinsvoll. Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

1. Dagens politiske organisering evalueres.  

2. Delegasjonsreglementet evalueres og ev revideres i hht. den politiske organiseringen. 

3. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar ordføreren og 

Mellvin Steinsvoll fra formannskapet.  

4. Sak om evaluering/revidering av dagens organisering og delegasjonsregler legges frem til 

politisk behandling i mai 2015. 

5. Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som 

styringsgruppe blir holdt informert underveis. 

 

Arbeidsgruppas mandat er å evaluere dagens politiske organisering og evaluere/revidere 

reglement for delegering i hht. erfaringer og den politiske organiseringen. Det legges frem en sak 

til politisk behandling i mai 2015 med eventuelle revideringer og eventuelle forslag til endringer. 

Formannskapet blir styringsgruppe, og tas med underveis i prosessen. Utvalgene trekkes med 

gjennom en høringsrunde, før endelig politisk behandling. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

1. Dagens politiske organisering evalueres.  

2. Delegasjonsreglementet evalueres og ev revideres i hht. den politiske organiseringen. 

3. Rådmannen nedsetter en administrativ arbeidsgruppe, i tillegg deltar ordføreren og 

Mellvin Steinsvoll fra formannskapet.  

4. Sak om evaluering/revidering av dagens organisering og delegasjonsregler legges frem til 

politisk behandling i mai 2015. 
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5. Rådmannen legger frem en detaljert fremdriftsplan som skal sikre at formannskapet som 

styringsgruppe blir holdt informert underveis. 

 

Arbeidsgruppas mandat er å evaluere dagens politiske organisering og evaluere/revidere 

reglement for delegering i hht. erfaringer og den politiske organiseringen. Det legges frem en sak 

til politisk behandling i mai 2015 med eventuelle revideringer og eventuelle forslag til endringer. 

Formannskapet blir styringsgruppe og tas med underveis i prosessen. Utvalgene trekkes med 

gjennom en høringsrunde, før endelig politisk behandling. 

 

 

PS 77/14 Søknad om fritak som medlem av råd for eldre og funksjonshemma - 

valg av nytt medlem og varamedlem 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 01.09.2014 fra Ingvar Hanseth. 

 

Ingvar Hanseth fritas med hjemmel i kommunelovens § 15 fra sitt verv som medlem i råd for 

eldre og funksjonshemma. 

 

Som nytt medlem velges………………….. 

 

Som ny nestleder velges…………………. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Ordføreren ba om forslag. 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Nåværende varamedlem Kari Nerland velges som fast medlem. 

 

Jan Rindli fremmet følgende forslag:  

 

Arne Nerland velges som personlig vara til Kari Nerland. 

 

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Gerd Myklebust velges som ny nestleder. 

 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

Det vises til søknad av 01.09.2014 fra Ingvar Hanseth. 
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Ingvar Hanseth fritas med hjemmel i kommunelovens § 15 fra sitt verv som medlem i råd for 

eldre og funksjonshemma. 

 

Nåværende varamedlem Kari Nerland velges som fast medlem. 

Arne Nerland velges som personlig vara til Kari Nerland. 

Gerd Myklebust velges som ny nestleder. 

 

Rådets sammensetning er etter dette slik: 

 

Medlemmer      Personlige varamedlemmer 

Anne Marie Lervoll; leder   Magne Reitan 

Gerd Myklebust, nestleder   Lovise Eidsør  

Kari Nerland      Arne Nerland 

 

Representant for funksjonshemma Personlig varamedlem 

Nils Toven     Ragnar Stubø 

      

Politisk representant          

Medlem     Varamedlemmer 

Lynn Brakstad     1. Mellvin Steinsvoll 

2. Edmund Morewood 

 

 

 

 

PS 78/14 Forvaltningsrevisjonsrapport om interkommunal barneverntjeneste 

for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner 

Kontrollutvalgets innstilling 

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Interkommunal 

barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner» til etterretning og slutter 

seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 8 under Samlede vurderinger 

og anbefalinger.  
 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger til 

samarbeidskommunene i avsnitt 8 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.  

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 mnd.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

1. Nesset kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Interkommunal 

barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner» til etterretning og slutter 

seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 8 under Samlede vurderinger 

og anbefalinger.  
 

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger til 

samarbeidskommunene i avsnitt 8 blir fulgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.  

 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig 

tilbakemelding til kontrollutvalget innen en periode på 12 mnd.  

 

 

PS 79/14 ROR Hovedprosjekt - tilbakemelding om alternativer for utredning. 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til at vedtatt hovedprosjekt for utvikling av 

interkommunalt samarbeid i Romsdal endres til å gjelde utvikling av et felles 

beslutningsgrunnlag for ny kommunestruktur i Romsdal 

2. Kommunestyret i Nesset ber om at følgende alternativer for framtidige 

kommunestrukturer for Nesset blir utredet i fellesutredningen: 

 Storkommunen Romsdal 

  

  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Ordføreren ba om forslag til kommunestrukturer som ønskes utredet. 

 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag: 

 

 Nesset og Sunndal 

 Nesset, Sunndal og Rauma 

 

Ordføreren fremmet følgende forslag: 

 

 Nesset, Sunndal og Molde 

 

Paul Nauste fremmet følgende forslag  

 

 Nesset som selvstendig kommune 

 

Aina Trælvik Remmen fremmet forslag: 

 

 Nesset, Angvika, Osmarka og Rauma 
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Det ble enighet om at forslagene prioriteres i forhold til voteringen: 

 

 Naustes forslag om Nesset som selvstendig kommune fikk 16 stemmer, kontra viste 4 imot. 

 Steinsvolls forslag om Nesset og Sunndal fikk 14 stemmer, kontra viste 6 imot. 

 Steinsvolls forslag om Nesset, Sunndal og Rauma fikk 12 stemmer, kontra viste 8 imot. 

 Rådmannens forslag om Storkommunen Romsdal fikk 3 stemmer. 

 Ordførerens forslag om Nesset, Molde og Sunndal fikk 10 stemmer. 

 Remmens forslag om Nesset, Angvika, Osmarka og Rauma fikk 4 stemmer. 

 

Rådmannens innstilling, med kommunestyrets prioriterte rekkefølge, ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

1. Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til at vedtatt hovedprosjekt for utvikling av 

interkommunalt samarbeid i Romsdal endres til å gjelde utvikling av et felles 

beslutningsgrunnlag for ny kommunestruktur i Romsdal. 

 

2. Kommunestyret i Nesset ber om at følgende alternativer i prioritert rekkefølge for framtidige 

kommunestrukturer for Nesset blir utredet i fellesutredningen: 

 Nesset som selvstendig kommune 

 Nesset og Sunndal 

 Nesset, Sunndal og Rauma 

 Nesset, Molde og Sunndal 

 Nesset, Angvika, Osmarka og Rauma 

 Storkommunen Romsdal 

 

 

PS 80/14 Høring om Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal, SNR 

Rådmannens innstilling 

I idefaserapporten er innholdet i akuttsykehuset svært kort omtalt. En ser funksjonene, men i liten 

grad omfanget. Funksjonsfordeling mellom det nye sykehuset og Ålesund sykehus og/eller St. 

Olavs Hospital kommer ikke tydelig frem. Nesset kommune har en klar forventning til at det nye 

fellessykehuset bør ha et omfang som er på nivå med det de to sykehusene har i dag til sammen. 

 

I Idefaserapporten er forholdet til kommunenes helse- og omsorgstjenester omtalt. Flere 

oppgaver skal overføres til kommunene og dette vil slik en leser det, være dimensjonerende for 

det nye fellessykehuset. Det vil være nødvendig i dimensjoneringen av det nye sykehuset at en 

sikrer en parallell opp- og nedbygging av tjenester mellom kommuner og helseforetak. Dette vil 

kreve en utstrakt helseplanlegging i fylket. Når en dimensjonerer det nye fellessykehuset kan en 

ikke forskuttere nye oppgaver overført til kommunene uten at staten kompenserer kommunene 

økonomisk for å overta oppgavene. Overføring av oppgaver må skje gjennom utvikling av 

konkrete pasientforløp som sikrer kvalitet og standardisering i pasientbehandlingen. En mangler 

en tydelig strategi for videre realisering av samhandlingsreformen. 
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Hensynet til pasienten er vesentlig i forhold til avstander og tidsbruk, men må samtidig veies opp 

imot at en sikrer seg robuste faglige miljøer både ved lokalmedisinske sentra med polikliniske 

spesialhelsetjenester og ved det nye fellessykehuset. Mulighet for god rekruttering i et langsiktig 

perspektiv må vektlegges. 

 

Dagens situasjon med to sykehus som begge trenger omfattende rehabilitering, vil ikke være 

tilfredsstillende i årene som kommer. Det haster med å få erstattet disse to sykehusene med de 

funksjoner som er tiltenkt. En ser med uro på at det signaliseres at helse Møre og Romsdal HF 

ikke vil være i stand til å finansiere dette.  

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

I idefaserapporten er innholdet i akuttsykehuset svært kort omtalt. En ser funksjonene, men i liten 

grad omfanget. Funksjonsfordeling mellom det nye sykehuset og Ålesund sykehus og/eller St. 

Olavs Hospital kommer ikke tydelig frem. Nesset kommune har en klar forventning til at det nye 

fellessykehuset bør ha et omfang som er på nivå med det de to sykehusene har i dag til sammen. 

 

I idefaserapporten er forholdet til kommunenes helse- og omsorgstjenester omtalt. Flere 

oppgaver skal overføres til kommunene og dette vil slik en leser det, være dimensjonerende for 

det nye fellessykehuset. Det vil være nødvendig i dimensjoneringen av det nye sykehuset at en 

sikrer en parallell opp- og nedbygging av tjenester mellom kommuner og helseforetak. Dette vil 

kreve en utstrakt helseplanlegging i fylket. Når en dimensjonerer det nye fellessykehuset kan en 

ikke forskuttere nye oppgaver overført til kommunene uten at staten kompenserer kommunene 

økonomisk for å overta oppgavene. Overføring av oppgaver må skje gjennom utvikling av 

konkrete pasientforløp som sikrer kvalitet og standardisering i pasientbehandlingen. En mangler 

en tydelig strategi for videre realisering av samhandlingsreformen. 

 

Hensynet til pasienten er vesentlig i forhold til avstander og tidsbruk, men må samtidig veies opp 

imot at en sikrer seg robuste faglige miljøer både ved lokalmedisinske sentra med polikliniske 

spesialhelsetjenester og ved det nye fellessykehuset. Mulighet for god rekruttering i et langsiktig 

perspektiv må vektlegges. 

 

Dagens situasjon med to sykehus som begge trenger omfattende rehabilitering, vil ikke være 

tilfredsstillende i årene som kommer. Det haster med å få erstattet disse to sykehusene med de 

funksjoner som er tiltenkt. En ser med uro på at det signaliseres at Helse Møre og Romsdal HF 

ikke vil være i stand til å finansiere dette.  

 

 

PS 81/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte. 
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Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Eidsvåg sentrum med 

de endringer beskrevet i saksutredningen.  

 

Planbeskrivelse med bestemmelser, revidert av 09.09.2014 

 

Følgende temakart inngår som hensynssoner i reguleringsplankartet 

- Støykart, Multiconsult 12.10.12. 

- Kvikkleirekart jfr Norconsult rapport nr 5123694-3. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan for Eidsvåg sentrum med 

de endringer beskrevet i saksutredningen.  

 

Planbeskrivelse med bestemmelser, revidert av 09.09.2014. 

 

Følgende temakart inngår som hensynssoner i reguleringsplankartet 

- Støykart, Multiconsult 12.10.12. 

- Kvikkleirekart jfr Norconsult rapport nr 5123694-3. 

 

 

PS 82/14 Sluttbehandling - Reguleringsplan - Holtanområdet 

Behandling i Nesset formannskap - 18.09.2014  

Miljøvernleder Hogne Frydenlund orienterte. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 6 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 18.09.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Holtanområdet, 

revidert planbeskrivelse med bestemmelser av 22.08.2014, og plankart av 10.09.2014. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 02.10.2014  

Formannskapets forslag ble vedtatt med 19 stemmer. 1 stemte imot. 
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Vedtak i Nesset kommunestyre – 02.10.2014 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Holtanområdet, 

revidert planbeskrivelse med bestemmelser av 22.08.2014, og plankart av 10.09.2014. 

 

 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 144 

Arkivsaksnr: 2010/527-53 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 5/15 03.03.2015 

Råd for eldre og funksjonshemma 3/15 04.03.2015 

Nesset formannskap 25/15 12.03.2015 

Nesset kommunestyre 31/15 26.03.2015 

 

Helse og omsorg - utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger. 

Vedlegg 

1 Særutskrift Helse og omsorg - videre utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter 

2 Særutskrift - Pleie og omsorgstjenesten - Utsettelse av presentasjon forstudie 

3 Særutskrift - Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer 

4 Uttale til utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter fra Fagforbundet 

5 Synspunkt fra Nesset demensforening 

6 Uttale i forbindelse med demensavdeling i Nesset fra NSF Nesset 

(vedleggene 4-6 er lagt ved saken før kommunestyrets behandling 26.03.2015) 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

1. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling 

bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som alternativ B2 i saksfremlegget. 

2. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som to 

avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som 

beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

3. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1. et ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

4. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytting til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

5. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

6. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer i 

omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

7. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med 

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  



8. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

9. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er 

involvert, samt representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 03.03.2015  

Korrigert saksframlegg ble ekspedert til møtedeltakernes iPad 3.3.2015  

 

Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli fremmet følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret setter ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide detaljprosjekt for utbygging 

av: 

1 13 omsorgsboliger med lokaler for eldresenter i NOS  

2 16 institusjonsplasser til demente som to avdelinger a 8 plasser ved Eresfjord bofellesskap 

som beskrevet i alternativ A2 i saksframlegget 

3 Dagsenter for demente med 7 – 10 plasser tilrettelegges ved Eresfjord Bofellesskap som 

beskrevet i alternativ A2  

4 2 rehabiliteringsplasser, samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytning til sykehjemsavdelingen på NOS 

5 Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

dementavdelingene samt kostnadsoverslag for disse  

6 Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegninger for inventar og utstyr for 

fellesarealer i omsorgsboliger samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente

  

7 Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med  

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av merverdiavgift etter gjeldende regler

  

           8 Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse.  Alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

 

 

Dette forslaget ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 03.03.2015 

Kommunestyret setter ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

 

1 13 omsorgsboliger med lokaler for eldresenter i NOS  

2 16 institusjonsplasser til demente som to avdelinger a 8 plasser ved Eresfjord bofellesskap 

som beskrevet i alternativ A2 i saksframlegget 

3 Dagsenter for demente med 7 – 10 plasser tilrettelegges ved Eresfjord Bofellesskap som 

beskrevet i alternativ A2  

4 2 rehabiliteringsplasser, samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytning til sykehjemsavdelingen på NOS 

5 Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

dementavdelingene samt kostnadsoverslag for disse  

6 Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegninger for inventar og utstyr for fellesarealer 

i omsorgsboliger samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente  

7 Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med  

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av merverdiavgift etter gjeldende regler

  

           8 Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse.  Alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 



 

 

 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015  

Korrigert saksframlegg ble delt ut. 

 

Rådmannen orienterte om saken, samt om vedtak fra utvalg for helse, oppvekst og kultur 03.03.2015. 

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer. 2 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 04.03.2015 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 

10. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling 

bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som alternativ B2 i saksfremlegget. 

11. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som to 

avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som 

beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

12. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1. et ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

13. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytting til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

14. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

15. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer i 

omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

16. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med 

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  

17. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

18. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er involvert, 

samt representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 12.03.2015  

Uttale fra Fagforbundet, Nesset Demensforening og NSF avd. Nesset ble ekspedert til 

utvalgsmedlemmenes iPad 11.3.2015 

 

 Lilly K.Svensli fremmet rådmannens innstilling til vedtak 

 

 Kari F.Øverås bad om gruppemøte 

 

Lilly K. Svensli sitt forslag fikk 6 stemmer og ble vedtatt 

HOK sitt forslag fikk 1 stemme og falt 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 12.03.2015 

Kommunestyret ber administrasjonen om å utarbeide detaljprosjekt for utbygging av: 



19. 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling 

bygges som nytt bygg på tomt sentralt Eidsvåg sentrum som alternativ B2 i saksfremlegget. 

20. Utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9 – 16 plasser tilrettelegges på NOS som to 

avdelinger a 8 plasser i lokaler som i dag anvendes til demens og korttidsavdeling som 

beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. Hovedinngang flyttes til underetasje. 

21. Dagsenter for demente med 7- 10 plasser tilrettelegges i 1. et ved NOS i tilknytting til 

demensavdelingene som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

22. 2 rehabiliteringsplasser samt areal for opptrening, tilrettelegges ved utvidelse av areal i 

tilknytting til sykehjemsavdelingen på NOS som beskrevet i alternativ A1 i saksfremlegget. 

23. Det må utarbeides forslag for opparbeidelse av uteområder både for omsorgsboliger og 

demensavdelingene samt kostnadsoverslag for disse. 

24. Det må utarbeides oversikt med kostnadsberegning for inventar og utstyr for fellesarealer i 

omsorgsbygget samt ved demensavdelingene og dagavdelingen for demente. 

25. Det er en forutsetning at utbyggingene tilrettelegges for del-finansiering med 

Investeringstilskudd fra Husbanken samt refusjon av mva. etter gjeldene regler.  

26. Engasjere arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker egenkompetanse, alternativt 

tillyse arkitektkonkurranse, prosjektkonkurranse eller lignende. 

27. Opprette prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten som er 

involvert, samt representanter fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Merknad 

Rådmannen korrigerte saksframlegget den 3.3.2015 på grunn av feil i tallmaterialet. 

 

Utgangspunktet for denne saken er kommunens helse- og omsorgsplan og vedtak i kommunestyret den 

2.2.2012. Kommunestyret gjorde den gang et vedtak om at de ønsker en gjennomgang av pleie og 

omsorgstjenesten. Saken ble oversendt HOK for videre behandling. 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) som fattet følgende vedtak 2.4.2013. 

Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å gjennomgå tjenestetilbudet innen pleie og 

omsorgstjenesten. Utvalget sammensettes av to politikere, to fra administrasjonen, to fagpersoner fra 

pleie og omsorg samt en tillitsvalgt. 

 

Utvalget fikk følgende mandat: 

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene. 

 Kartlegge de utfordringer en ser kommunen har fått i forhold til samhandlings- reformen. 

 Vurdere og komme med forslag om pleie og omsorgstilbudet kan organiserer på en annen og 

mer kostnadseffektiv måte samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes evt. forbedres. 

 Komme med forslag om endringer/nye tiltak, følge opp dette med forslag til endringer i helse- 

og omsorgsplanen. 

 Sammenligne og forklare Nesset kommunes utgifter og tjenestetilbud i forhold til andre 

kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. 

 Utvalget legger fram sin utreding i møte i HOK 10.9. 2013 

 Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og se på tilrettelegging av bygg for mer 

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten. 

Rådmannen peker ut de som skal delta fra administrasjonen og fagpersonene fra enheten. 

Helse, oppvekst og kultur utvalget velger følgende politikere i arbeidsgruppa: 



Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli. 

 

I etterkant av dette møtet pekte rådmannen ut følgende medlemmer til arbeidsgruppen: Liv F. Husby, 

Jan K. Schjølberg, Anne Ragnhild Dyrli og Aud Jorunn Hanset fra administrasjonen. I tillegg til disse 

oppnevnte fagorganisasjonene Sissel Ebbesen Bugge og Siw Janne Ernes Aasen. 

 

Arbeidsgruppa la fram sitt arbeid i september 2013. 

En enstemmig arbeidsgruppe foreslo at arbeidet med ny demensavdeling og utbygging av nye 

leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie forseres i forhold til Helse- og omsorgsplan 

igangsettes så snart dette er mulig. 

 

Dette begrunnes med følgende: 

1) Behovet for institusjonsplasser for demente er økende. En økte plassene på dagens 

demensavdeling fra 7 til 9 fra 1.2. 2013. Avdelingen er ikke arealmessig tilrettelagt for 9 

pasienter. I helse- og omsorgsplanen er det påpekt at den første store utfordringen tjenesten vil 

stå ovenfor er tilbudet til demente. Det er vist til at antall eldre over 67 år er raskt økende. 

 

2) Det er behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen der korttidsavdelingen og 

demensavdelingen er i dag. Dette gjelder bl.a i forhold til brannsikkerhet. Arbeidsgruppa ser 

det som lite kostnadseffektivt å foreta et omfattende vedlikeholdsarbeid i 2014 for deretter å 

foreta en total ombygging noen år senere. 

 

3) Arbeidsgruppa foreslår å legge ned korttidsavdelingen og bygge sentrumsnære omsorgsboliger 

raskere enn det som framgår i helse og omsorgsplanen. 

Det er en kjent sak at Nesset kommune er blant de kommuner i fylket som har flest 

institusjonsplasser i forhold til antall innbyggere 80 +. I gjennomgangsdokumentet går det også 

fram at Nesset bruker en lagt større andel av nettodriftsutgifter til institusjonsdrift enn andre 

kommuner. I helse og omsorgsplanen er det fokus på omsorgstrappen og BEON prinsippet. 

(Beste Effektive Omsorgs Nivå). 

Nesset har et omfattende tilbud på toppen av omsorgstrappen (institusjonsplasser) og mindre 

tilbud lenger ned i trappen. Det at en person får alt tilrettelagt på institusjon kan lett bli 

pasifiserende. Det å bo i en egen bolig der det er muligheter for tilsyn og pleie ved behov vil 

normalt resultere i at de som bor der holder seg sprekere og friskere lengre og dermed få 

mindre behov for hjelp. Det vil bidra til å redusere behovet for institusjonsplasser. 

 

Arbeidsgruppa var i sin konklusjon enige i behovet for raskere utbygging, men uenige i hvordan 

utbyggingen skulle foretas. 

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 7.11. 2013  

Det utarbeides en forstudie på grunnlag av resultatet fremlagt av arbeidsgruppa, samt eventuelt 

nybygg demensavdeling. 

 

Forstudiet skal gi svar på: 

- investeringskostnader 

- arealbehov 

- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

 

Forstudiegruppa består av 2 representanter fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK), 

rådmannen peker ut fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentant. 

 

Frist: 01.06.14 



 

HOK utpeker i sitt møte den 26.11.2013 følgende representanter til deltagelse i forstudiegruppe; 

1. Karianne Rindli 

2. Aina Trælvik Remmen 

 

Forstudiegruppa består av: Karianne Rindli, Aina Remmen, Liv F. Husby, Jan K. Schjølberg, Ann 

Ragnhild Dyrli, Aud Jorunn Hanset, Malin Bruseth, Sissel Ebbesen Bugge, Siw Janne Ernes Aasen og 

brukerrepresentant Bjørg Alstad. 

 

Vedtak i HOK – 13.05.14, sak 22/14 

Frist for avslutning og presentasjon av forstudie for gjennomgang pleie- og omsorgstjenesten utsettes 

til oktober 2014. 

Orientering om årsaker til utsettelse blir fremlagt for kommunestyret 22.05.14. 

 

Kommunestyret etterspurte fremdrift i saken den 4.9.2014 gjennom en interpellasjon. 

 

Tilrettelegging av 16 omsorgsboliger, utviding fra 9 – 16 demensplasser, tilrettelegging av dagsenter 

for demente samt 2 rehabiliteringsplasser betyr at vi står overfor store utbygginger som krever stor 

aktivitet. Med bakgrunn i at det tok lang tid før gruppa fikk engasjert arkitekt og at arkitekten i oktober 

kun hadde lagt fram en skisse over muligheten for å til 16 demensplasser ved NOS, hadde 

forstudiegruppa ingen mulighet for utrede det som bør forventes av forstudiegruppa.  Dette resulterte i 

at rådmannen la fram en sak for kommunestyret for å få forlenget frist.  

 

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 6.11.14: 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet.  

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015.  

 

Forstudiegruppa har siden den ble opprettet og fram til 20.2.15 hatt 9 møter. 

 

 

Investeringsreglement 

Kommunestyret vedtok på sitt møte 2.10.2014 nytt investeringsreglement. Kapittel 4 i dette 

reglementet beskriver hva som forventes ved en behovsutredning. Dette legger føringer for 

prosjektgruppas arbeid.  

 

Kapittel 4 omhandler  

a) Analyse med behov 

Evaluering av helse- og omsorgsplanen. Den forrige arbeidsgruppa har foretatt dette arbeidet, 

det vises bl.a. til det som arbeidsgruppe la fram i september 2013 og som kommunestyret 

enstemmig sluttet seg til. Behovet var å øke demensplasser fra 7 – 9 og 16 nye boenheter 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie - omsorgsboliger. 

 

b) Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov.  

Det er utarbeidet skisser for alle alternativer av arkitekt. 

c) Alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller 

nybygg, eventuelt som del av et større investeringsprosjekt. Dette bør vurderes opp mot leie 

eller OPS (offentlig/privat samarbeid) 

Det er lagt frem alternativer både for ombygging, tilbygg og nybygg. Det er ikke vurdert i 

forhold til leie eller annet samarbeid. Hvis omsorgsboliger blir bygget som nybygg kan det gi 

muligheter for ekstern utbygger. 

d) Lokalisering 



Alternativene som er utredet er i henhold til mandatet hva angår lokalisering. 

e) Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

Dette er utredet i saken, men er avhengig av hvilke alternativer som blir valgt. 

f) Realistiske muligheter for tilskudd og annen finansiering. 

Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

Dette er utredet i saken under overskriften «Kostnader investering – tilskudd». 

 

 

Gjennomgang av alternativer 

 

Det legges frem 3 alternativer for tilrettelegging av 2 x 8 demensplasser samt 2 alternativer for 

bygging av omsorgsboliger. Alle alternativene besvares ut ihht. kommunestyres vedtak;                         

- investeringskostnader 

- arealbehov 

- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

  



 

A1 Demensavdeling ved Nesset omsorgssenter (NOS) 
 

Investeringskostnader: 

Bygningen har behov for total renovering innenfor alle profesjoner og man må også avsette midler til 

installasjon av fremtidsrettede systemer for institusjonsbygg. Bygningens bæresystem tillater i stor 

grad at man kan gjør om på innvendig romfordeling og organisere planløsningen annerledes. 

 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet rehabiliteringskostnadene. 

Det er skissert to mulige planløsninger ved å legge den nye demensavdelingen til NOS. Derav 2 

kostnadsalternativer. I begge alternativene er det tilrettelagt for dagavdeling for demente i 1. etasje. 

 
Tabell 1: Demens NOS - Rehabilitering av 1.etasje med hovedinngang som i dag 

A1 Demens NOS Areal, m2 

BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Rehabilitering 1.ets 1 330 Kr. 25 000 Kr. 33 250 000   

mva   Kr.   8 312 500   

Sum 1 330  Kr. 41 562 500 Kr. 22 860 000 Kr. 8 312 500 

 

Tabell 1 viser kun bruk av 1.etasje med inngang som i dag. 

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 22,9 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan bygge kostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert. 

  
Tabell 2: Demens NOS – Rehabilitering av 1.etasje og u. etasje med flytting av hovedinngang, inkl. heis 

A1 Demens NOS Areal, m2 

BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Rehabilitering 1.ets 1 330 Kr. 25 000 Kr. 33 250 000   

Rehabilitering U.ets    400 Kr. 15 000 Kr.   6 000 000   

mva      Kr.   9 812 500   

Sum 1 730  Kr. 49 062 500 Kr. 27 000 000 Kr. 9 812 500 

 

I tabell 2 er det tatt med kostander for å flytte inngangspartiet ned i underetasjen ved eldresenteret for å 

frigjøre oppholdsareal ved dagens inngang til stueareal. Dagens løsning med hovedinngang gir 

reduserte muligheter for skjerming av pasientene.   

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 27 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan byggekostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert.  

  

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov:  

Arealet i bygningen er tilstrekkelig uavhengig av hvor inngangspartiet blir lagt. Korttidsavdelingen 

rommer 2 x 8-manns pasientgrupper samt 2 rehabiliteringsplasser som legges lengst mot 

sykehjemsavdelingen. Det samlede arealet på pasientrommene er innenfor kravet til Husbanken og er 

ca. 26,9m2.  Kravet for badene på 5,8m2 innfris ved enkle justeringer. Det betyr at dagens 

rominndeling beholdes, men man justerer noe mot korridor og innad i pasientrommet for å øke areal 



på badene. Planløsningen organiseres slik at man oppnår et sirkulært bevegelsesmønster og det 

tilrettelegges for utgang til eget uteområdet fra begge pasientgruppene.  

På vestenden og nordsiden av Korttidsavdelingen er det etablert uteareal omkranset av gjerder og det 

er gode solforhold. Eksisterende veitrasé som strekker seg langs hele sørsiden av aldersavdelingen 

vurderes avviklet. Gjennomkjøringsmuligheten fjernes og det frigjøres arealer på sørsiden til utvidelse 

av eksisterende veranda og grøntområde som den andre demensgruppen kan nå.   

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 1, kr 10 350 000 og tabell 2, kr. 12 250 000. Økte driftskostnader for 

øvrig inkl. økt ressurs til dagsenter kr. 2 000 000   

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Virksomheten i en ny demensavdeling på NOS vil bidra til å styrke fagmiljøet i Nesset med 100 % 

mot å legge demensavdelingen et annet sted. Et samlet fagmiljø øker kvaliteten på tjenestene og det er 

en styrke for pasienter, pårørende, andre helseinstanser og de ansatte selv.  Omsorgssenteret har de 

tiltrengte funksjoner som vaskeri og kjøkken innenfor bygningen. Andre nødvendig kollaborasjoner til 

driften av en pleieinstitusjon er i umiddelbar nærhet; lege, ambulanse, fysioterapi, fotpleie, psykiatrisk 

sykepleier, prest, osv.  

Kommunestyret besørget i 2014 investeringsmidler til et eget nødstrøms anlegg til omsorgssenteret 

som sikrer funksjonell drift i situasjoner der strømmen er borte. Nødstrøms anlegget kan være 

avgjørende for de ansatte som yter behandling til pleiepasienter. Og nødstrøms anlegget styrker NOS 

som beredskaps- og evakueringsenter ved eventuelle ulykker/alvorlige hendelser.  

 

A2 Demensavdeling ved Eresfjord trygdehjem/bofellesskap 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet rehabiliteringskostnadene.  

Bygningen har behov for total renovering innenfor alle profesjoner og man må også avsette midler til 

installasjon av fremtidsrettede systemer for institusjonsbygg.  Det er benyttet bærende konstruksjoner 

av betongsøyler og dragere. Bygningens bæresystem tillater i stor grad at man kan gjør om på 

innvendig romfordeling og organisere planløsningen annerledes, men fundamenteringen med plate på 

mark kompliserer arbeidet med å flytte eksisterende eller etablere nye avløp og tilhørende fall for 

disse. 

 
Tabell 3: Demens Eresfjord – rehabilitering eksisterende samt nybygg 

A2 – Demens 

Eresfjord 

Areal, 

m2 BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Rehabilitering    695 Kr. 25 000 Kr. 17 375 000   

Nybygg    555 Kr. 29 000 Kr. 16 095 000   

mva   Kr.   8 367 000   

Sum 1 250  Kr. 41 837 500 Kr. 23 000 000 Kr. 8 367 000 

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 23 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan byggekostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert. 

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

  



 

Arealbehov:  

Arealet i bygningen slik den fremstår i dag, er ikke tilstrekkelig. Det er skissert to tilbygg på til 

sammen 525m2, men her er det kun prioritert å få på plass de 2 x 8-manns pasientgruppene med 

tilhørende stuer. Trolig må bygningens eksisterende grunnflate dobles med hensyn til antall ansatte og 

behovene en institusjon har. Herunder nevnes areal til tekniske installasjoner som overrislingsanlegg 

ihht. brannklasse. Også økt areal til oppbevaring av tøy og mat da kjøkken- og vaskeri-tjenestene blir 

tiltransportert. 

Pasientrommene ved trydehjemmet er for små og man må benytte 1,5 eksisterende pasientrom for å 

innfri dagens krav til ett pasientrom. Pasientrom i eksiterende bygg blir dermed 31,7m2, mens 

pasientrommene i tilbyggene blir på 27,9m2.   

Trygdehjemmet blir påbygd i begge ender, altså mot nord og sør. Man må jobbe videre med å få på 

plass et sirkulært bevegelsesmønster, men størrelsen på de skisserte nybyggene har ikke rom for dette 

pr. nå. Det tilrettelegges for utgang til eget uteområdet fra hver pasientgruppe.  

Plassering av pasientgruppene vil bli mot nord og sør og det anlegges tilhørende uteareal på vestsiden. 

Her må kommunen erverve mer tomt da tomten etter utbygging blir for liten.  

Kjøremuligheten rundt bygget fjernes. Areal på vestsiden avsettes til uteområde. Hovedinngangspartiet 

og vareleveringen legges til østsiden. Plassering av parkeringsareal til 20 biler må tilrettelegges på 

østsiden av bygget og vil føre til noe redusert uteområde for barnehagen. 

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 3, kr 10 470 000. 

Økte driftskostnader for øvrig inkl. økt ressurs til dagsenter kr. 2 500 000   

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Å flytte demensavdelingen til Eresfjord vil dele kommunens fagmiljø i to.  Det vil bli en perifer 

virksomhet som vil være mindre robust ved større hendelser rundt eller med pasienter eller ansatte. 

Avstanden til tilsvarende kollaborasjoner hemmer et nært samarbeid og muligheten av å dra veksler på 

hverandres ressurser. Herunder nevnes sykehjemmet, lege, fysioterapi, fotpleie, psykiatrisk sykepleier, 

osv. En må også tilstrebe at den demente, der det er mulig, får leve så normalt som mulig lengst mulig.  

At de har mulighet til å kunne være med på kafebesøk, gå på butikk, ta en tur til sentrum osv. uten at 

dette trenger å planlegges lang tid i forveien. Pårørende er også en viktig ressurs. Det er i dag ingen 

mulighet for kollektiv transport til Eresfjord trygdehjem. 

Kommunen gjør seg også mer sårbar når man mister sikkerheten nødstrøms anlegget ved NOS 

representerer. Det er vanskelig å finne vinnende faktum og argumenter for å legge demensavdelingen 

til Eresfjord når man flytter ut og gir avkall på nærhet til så mange elementære funksjoner for en 

pleieinstitusjon. 

 

BRANNBEREDSKAP 

Dimensjonerings forskriftet § 4-8 pkt. 1. Innsatstid 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., 

strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 

Dagens brannberedskap i Eresfjorden er lagt opp i forhold til Dimensjonerings forskriftet § 4-8 pkt 3. 

Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. 

Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 minutter. 

Ved tilrettelegging av ny institusjon for demente i Eresfjord, vil en måtte øke brannberedskapet for å 

innfri 10 min responstid. Dette betyr nok mannskap med tilknytting til bygda på dagtid samt 

investering i nytt utstyr som tankbil og røykdykkerutstyr. Kostnaden er ikke beregnet. 



 

 

 

 

 

 

 

A3 Demensavdeling nybygg på Holtan 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet nybyggkostnader. 

    
Tabell 4: Demens Holtan – nybygg  

A3 – Demens Holtan Areal, m2 

BRA 

m2 - pris Sum Tilskudd Ref. mva 

Nybygg 1250m2 Kr. 30 000 Kr. 37 500 000   

mva   Kr.   9 375 000   

Sum   Kr. 46 875 000 Kr. 25 800 000 Kr. 9 375 000 

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 25.8 mill:  

Tilskudd dekker inntil 55 % av kostnadene for institusjons – og dagsenterplass. Inntil kr. 1.634.600 i 

tilskudd pr sykehjemsplass. Da vi ikke har spesifisert hvordan byggekostnader er fordelt mellom 

dagsenter og institusjonsplasser, er forventet tilskudd noe usikkert. 

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov:  

Arbeidsgruppen er omforent og innforstått med at mulighetene ved et nybygg er klart bedre hva 

optimalisering av planløsning, bygningsutforming og uteområdet angår. 

Arbeidsgruppen har lagt til grunn bygningsarealet til demensavdeling i Eresfjord når man beregner 

bygge kostnader til nybygg på Holtan. Begrunnelsen er at i Eresfjord har det behovet vært å øke 

arealet for å få plass til 2 x 8-manns pasientgrupper med tilhørende funksjonsarealer. 

  

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 4, kr 11 700 000. 

Økte driftskostnader for øvrig inkl. økt ressurs til dagsenter kr. 2 000 000   

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Arkitektene som har utarbeidet skissetegninger for Nesset kommune i denne forprosjektfasen 

anbefaler kommunen å se bort ifra eksisterende bygninger da de mener disse er utrangerte hva 

fremtidsrettet livskvalitet og pleiekvalitet for demenspasienter er. De anbefaler kommunen å legge et 

nytt demenssenter på den nærmere 10 mål store kommunale tomten på Holtan. Mulighetene er flere 

her både for innemiljø og utomhusanlegg og det skildres at man kan la dette bli et referanseprosjekt for 

denne type virksomhet. Videre anses det som best for helse og omsorgtjenesten i kommunen at man 

river aldersavdelingen ved NOS og legger til rette for muligheten til å bygge flere nye 

sykehjemsplasser om det skulle bli behov for det senere. 

Arbeidsgruppen har tatt dette utkastet med i utredningen som en mulighet, men pr dato anses det som 

overilt og voldsomt for både administrasjonen og politiske representanter.  



Også ved dette valget deler man i praksis kommunens fagmiljø innenfor denne type pleie i to, selv om 

Holtan botjeneste blir nærmeste nabo.  

Nødstrømanlegget er også et manglende element for denne løsningen. Kjøkken- og renseritjenester må 

tiltransporteres.  

 

Konsekvensvurdering demensavdelinger til sammen 16 plasser samt dagtilbud demente 7 til 10 

plasser 

 

Tabell 5: Konsekvensutredning demensplasser og dagtilbud 

Demensavdelinger 16 plasser samt dagtilbud for demente 7 til 10 plasser  

 

Kvalitetsindikator Eresfjord 

bofelleskap  

Tomtealternativ 

Holtan  

Ombygging 

NOS   

A) Tilgjengelighet og trafikk, (minst 

behov for transport, kjøring)  
3 2 1 

B) Nærhet til sentrumsfunksjoner 

(Butikk, frisør, tannlege, fysioterapi, 

fotpleie osv.)  

3 2 1 

C) Muligheter for skjermet 

utendørsaktivitet 

1 2 2 

D) Fagmiljø, (stort felles fagmiljø)  3 2 1 

E) Sårbarhet, (brann-beredskap, 

ambulanse, lege, strøm, vann) 
3 2 1 

F) Sårbarhet i byggeperioden 1 1 3 

G) Utgangspunkt for arealmessig 

beste løsning 

2 1 3 

SUM  16 12 12 

SAMLET  3 1 1 

 

A) og B) Det vil bli økt behov for transport av beboere for å besøke i sentrum, daglig kjøring med mat 

og rent/skittent tøy, besøk hos bl.a. lege og fysioterapeut. I og med at det er flest innbyggere i Eidsvåg- 

området vil en demensavdeling i Eresfjord resultere i økt transport i forbindelse med at tilsette skal på 

arbeid og pårørende skal på besøk til pasientene. Pårørende som ikke disponere bil vil få problemer 

med å besøke sine da det ikke er tilrettelagt for kollektivtransport.  

F) Det er her tenkt på tilbudet til pasientene under byggeperioden, 

 

Sammenstillingstabell: 

 
Tabell SA: Sammenstillingstabell A av arbeidsgruppens utredning ihht vedtak i kommunestyre 07.11.2013 

 A1-a 
Demens NOS 

A1 –b 
Demens NOS 

A2 
Demens 

Eresfjord 

A3 
Demens 
Holtan 

Investeringskostnader Kr. 41 562 500  Kr. 49 062 500 Kr. 41 837 500 Kr. 46 875 000 

Forventet tilskudd Kr. 22 900 000 Kr. 27 000 000 Kr. 23 000 000 Kr. 25 800 000 

Forventet refundert MVA Kr.   8 312 500 Kr.   9 812 500 Kr.   8 367 000 Kr.   9 375 000 

Netto Kr.  10 350 000 Kr.  12 250 000 Kr.  10 470 500 Kr.   11 700 000 

Arealbehov Eksisterende 1 330m2  1 730m2 695m2   

Nybygg   555m2 (1250m2) 1250m2 

Driftskostnader Kr 1 500 000 Kr. 1 500 000 Kr. 2 000 000 Kr. 2 000 000 

Kvalitet på tjenestetilbud 1 1 2 2 

Konsekvensvurdering 1 1 3 2 



Alle beløp er omtrentlige. På nåværende stadiet i prosjektet er ikke alt tatt med som 

uteområder, inventar og velferdsteknologi. En må også påregne uforutsette problemstillinger 

der en skal renovere eldre bygg. 

 

B1 Omsorgsboliger ved Nesset omsorgssenter (NOS) 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet rehabiliteringskostnadene. 

 

Tabell 6: Omsorgsboliger NOS – Rehabilitering av 1.etasje med svalgangsløsning – 13 leiligheter:  

B1 Omsorgsboliger 
NOS 

Areal, m2 

BRA 
m2 - pris Sum Tilskudd Refusjon MVA 

Rehabilitering 1.et 1 330 Kr. 23 000 Kr. 30 590 000   

mva   Kr.   7 647 500   

Sum 1 330  Kr. 38 237 500 Kr. 17 200 000 Kr. 7 647 500 

Sum pr. leilighet inkl. 
fellestjenester 

  Kr.   2 941 000   

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 17 mill:  

Tilskudd dekker inntil 45 % av kostnadene for omsorgsboliger med tilrettelagt heldøgns omsorg og 

pleie. Inntil kr. 1.337.400 i tilskudd pr bolig. Tilskudd til 2 rehabiliteringsplasser dekkes inntil 55 %. 

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov:  

I pleie- og omsorgsplanen er det skissert behov for 16 omsorgsleiligheter. For etablering av 

omsorgsleiligheter ved bygget er det skissert to løsninger som hver gir 12 – 13 leiligheter. 

 

For etablering av omsorgsleiligheter ved bygget er det skissert to løsninger. 

I. Planløsning med korridor og innvendig infrastruktur som i dag 

1,5 av eksisterende beboerrom utgjør en omsorgsleilighet på 55,4m2. Leilighetens størrelse er 

noe knapp med tanke på at dette skal fungere som en helårsbolig for en nærmest funksjonsfrisk 

voksen. En felles inngang er lagt til underetasjen (som skissert i A1) gir store innvendige 

forflytningsarealer for beboerne som erfaringsmessig gjør beboerne mer sosiale. Forenkler 

hjemmetjenestens arbeid som også slipper å gå ut mellom beboerne. 

Gir 12 omsorgsleiligheter. 2 av dagens pasientrom nærmest sykehjemmet er avsatt til 

rehabiliteringsplasser. 

II. Planløsning med utvendig svalgangsløsning 

1,5 av eksisterende beboerrom inklusiv korridor utgjør en omsorgsleilighet på 64,7m2 med 

inngang fra utsiden. Leilighetens størrelse er bedre enn for løsning I., bortsett fra at leiligheten 

taper dagslys pga. vindfang og den innover vendte planløsningen. Enkeltvis innganger utenfra 

gir følelsen av å bo mer i uavhengige leiligheter enn den felles korridorskissen.  

Gir 13 omsorgsleiligheter. 2 av dagens pasientrom nærmest sykehjemmet er avsatt til 

rehabiliteringsplasser. 

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 6, kr 13 390 000. 

Økte personalkostnader til hjemmetjenesten tilsvarer 3,6 årsverk, ca kr. 2 000 000. 

  



 

 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Omsorgsleiligheter ved NOS er sentralt plassert i Eidsvåg, men det anses ikke som gåavstand fra NOS 

til butikk, lege og bank for denne omsorgsgruppen, særlig pga. høydeforskjellen i terrenget. Det er kort 

avstand til hjemmetjenesten da den vil ha base i kjelleren ved eldresenteret og eldresenteret har også 

gode sosiale tilbud for denne beboergruppen. De sørvendte leilighetene har flott utsikt, mens de 

nordvendte leilighetene automatisk blir mindre attraktive pga. beliggenheten på bakkenivå og mangel 

på fritt utsyn. 

 

Privat initiativ:  

Det vil være lite attraktivt for private utbyggere å bygge omsorgsboliger på vegne av kommunen på 

denne tomten. Kommunen kan velge å selge tomten og denne bygningsdelen, men mest sannsynlig vil 

sykehjemsavdelingen/bygget som bygget er forbundet sammen med fortsatt være i kommunal eie. 

 

 

B2 Omsorgsboliger nybygg - Sentrum 
 

Investeringskostnader: 

Arkitekten tiltransportert i dette forprosjektet har beregnet nybyggkostnadene. 

    
Tabell 7: Omsorgsboliger nybygg – sentrum. 16 omsorgsboliger  

B2 Omsorgsboliger 
nybygg 

Areal, m2 

BRA 
m2 - pris Sum Tilskudd Refusjon MVA 

Nybygg 1 650 Kr. 26 000 Kr. 42 900 000   

mva   Kr. 10 725 000   

Sum 1 650  Kr. 53 625 000 Kr. 24 100 000 Kr. 10 725 000 

Sum pr. leilighet inkl. 
fellestjenester 

  Kr.    3 352 000   

 

Forventet tilskudd fra Husbanken ca. 24.1 mill:  

Tilskudd dekker inntil 45 % av kostnadene for omsorgsboliger med tilrettelagt heldøgns omsorg og 

pleie. Inntil kr. 1.337.400 i tilskudd pr bolig.  

 

Viktig:  Prisene gjelder entreprisekostnader og utgjør 60 % av prosjektkostnad.  

(Vatne arkitekter, 24.11.2014 og 06.02.2015) 

 

Arealbehov: 

Det er skissert et leilighetsbygg med 16 leiligheter fordelt på 2. og 3.etasje med svalgangsløsning eller 

innvendig korridorer, fellesrom for sosiale aktiviteter inne og ute og en moderne hjemmetjeneste med 

garasjeanlegg og hjelpemiddellager stasjonert i første etasje. Heis og «rullatoravstand» til helse-, bank- 

og butikktjenester samt frivilligsentral. Bygningen skal fremstå som et alminnelig leilighetsbygg og 

bidra til økt fortetting av sentrum.  

 

Driftskostnader:  

Det er i forprosjektet ikke beregnet investeringsutgifter til opparbeiding av uteområder samt nødvendig 

innkjøp av inventar, kun til byggekostnader.  Behov for lånefinansiering etter mottatt tilskudd og 

refusjon av mva. er ihht tabell 7, kr 18 800 000. 

Økte personalkostnader til hjemmetjenesten tilsvarer 3,6 årsverk, ca kr. 2 000 000. 

 

  



 

Kvalitet på tjenestetilbudet:     

Omsorgsleiligheter i sentrum er sentralt plassert i forhold til foretak beboerne kan nå på egen hånd. Et 

viktig moment i folkehelseperspektiv er at omsorgsboliger skal plasseres her slik at beboerne 

opprettholder sin selvstendighet og mulighet til mestring i denne livsfasen. Sentrum er definert fra 

kirka og til Smia på laveste terrengnivå. Tomten vil være flat og enkel å tilrettelegge for 

utendørsanlegg. Alle vil få utsikt fra sin leilighet som blant annet gjør det attraktivt å bo der og 

muligheten for en privat altan er tilstede. Det vil oppleves som å bo i en moderne alminnelig bolig som 

ikke er institusjonalisert og målet med å holde beboerne lengre friske er enklere å profittere.  

Hjemmetjenesten i 1.etasje er til stede med heldøgns tilsyn og pleie, og den representerer enn sikkerhet 

for beboerne.  

 

Konsekvensvurdering omsorgsbolig 12 -16 leiligheter  

 
Tabell 8: Konsekvensutredning omsorgsboliger 

OMSORGSBOLIG 16 LEILIGHETER –   KONSEKVENSVURDERING 

Kvalitetsindikator Eidsvåg sentrum   Ombygging NOS    

A) Tilgjengelighet og trafikk, (minst behov 
for transport, kjøring)  

1 2  

B) Nærhet til sentrumsfunksjoner 
(Butikk, frisør, tannlege, fysioterapi, 
fotpleie osv.)  

1 2  

C) Muligheter for utendørsaktivitet 1 2  

D) Fagmiljø (stort felles fagmiljø)  2 1  

E) Sårbarhet, (brann-beredskap, 
ambulanse, lege, strøm, vann) 

2 1  

SUM 7 8  

Samlet  1 2  

1 = BEST 

MERK: Ved omgjøring av NOS – dagens demens og korttidsavdeling, får en 13 boenheter 

 

A) og B) Gjelder spesielt beboerne som vil være mer selvhjulpne ved kjøp av varer og bruk av 

andre servicefunksjoner.   

C) Det som har resultert i at alternativet i sentrum scorer best skyldes at området er flatt og at 

promenaden er lett tilgjengelig.  

E) Det at alternativet ved NOS scorer best begrunnes først og fremst at det er strømaggregat 

ved NOS. 

 

 

Tomtealternativer: 

Kommunen har vært i kontakt med private grunneiere om tomtealternativer i sentrum (som defineres 

som arealet mellom kommunehuset og Smia), men ingen har i dag areale som de ønsker benyttes til 

dette formålet. Kommunen har slik rådmannen ser det da 2 aktuelle tomter i sentrum som kan 

opparbeides. Dette må det jobbes videre med i et detaljprosjekt. 

 

Alternativ 1: Kommunal tomt der dagens hjelpemiddelsentral og aktivitetstjenestens verksted ligger. 

Disse bygningene må rives og areal for dagens drift må løses i tilknytting til nytt omsorgsboligbygg.  

Alternativ 2: Delvis kommunal tomt mellom bensinstasjonen og Kråkholmvegen. For å få nok areal vil 

det være nødvendig å forhandle med annen eier om kjøp. Tomten er ikke bebygd. 

 

  



 

Privat initiativ:  

Et bygg i form av 16 omsorgsboliger på frittliggende tomt vil høyst sannsynlig være meget attraktivt 

for flere utbyggere da husbankens investeringstilskudd er betydelig for slike typer boliganlegg. Med et 

nybygg får man skreddersydd planløsning og utnyttet bygningsmassen optimalt, noe som vil være et 

mål for en utbygger med hensyn på tilskudds potensialet. Til sammenlikning vil NOS ha overflødig 

areal i underetasjen det må beregnes kostnader til, men som er utelukket fra tilskudd.   

 

Sammenstillingstabell 

 
Tabell SB: Sammenstillingstabell B av arbeidsgruppens utredning ihht vedtak i kommunestyre 07.11.2013 

 B1 
Omsorg NOS 

B2 
Omsorg Sentrum 

Investeringskostnader Kr. 38 237 500  Kr. 53 625 000 
Forventet tilskudd Kr. 17 200 000 Kr. 24 100 000 

Forventet refusjon MVA Kr.   7 647 500 Kr. 10 725 000 
Netto Kr. 13 400 000 Kr. 18 800 000 

Arealbehov Eksisterende 1 330m2   

Nybygg  1 650m2 

Antall leiligheter 13 16 

Byggekostnader pr leilighet Kr. 2 941 000 Kr. 3 352 000 
Driftskostnader, økt bemanning Kr. 2 000 000 Kr. 2 000 000 

Kvalitet på tjenestetilbud 2 1 
Konsekvensutredning 2 1 
Alle beløp er omtrentlige. På nåværende stadiet i prosjektet er ikke alt tatt med som 

uteområder, inventar og velferdsteknologi. En må også påregne uforutsette problemstillinger 

der en skal renovere eldre bygg. 

 

 

Kostnader investeringer - tilskudd  

Staten gir gjennom Husbanken investerings tilskudd til omsorgsboliger og sykehjem.  

Tilskuddssatsene for 2015 er gjennomsnittlig 50 % av kostnadene av maksimalt godkjente 

anleggskostnader, dette fordeles med 45 % pr. omsorgsbolig og 55 % pr. sykehjemsplass. 

Maksimale tilskuddssatser er kr. 1.337.400,- for en omsorgsbolig og kr. 1.634.600 for en 

sykehjemsplass. 

Det gis også 55 % utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for dagaktivitet. Dagaktivitet 

gjelder beboere og ulike grupper hjemmeboende som har behov for et slik tilbud.  

Tilskuddet beregnes av anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift.  

Tilskudd gis etter de samme reglene enten kommunen står som eier eller omsorgsboligene framskaffes 

gjennom avtaler med andre aktører. Kommunen skal disponere og har plikt til å tildele 

omsorgsboligene i en periode på minst 30 år til personer med behov for heldøgns helse og 

omsorgstjenester.  

Omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd etter 2012 må være tilrettelagt 

for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen 

velferdsteknologi. 

 

Muligheten for å tildele videre investeringstilskudd til prosjekter som eies av andre enn kommunen ble 

avviklet for tilsagn om tilskudd gitt fra 2011. Se pkt. 6.4 vedrørende disponering og tildeling av 

omsorgsboliger og sykehjemsplasser 

Ved selv å eie omsorgsboligene og leie dem ut til brukergruppene, kan kommunen sikre seg kontroll 

over bruken av omsorgsboligene uten tidsbegrensning. Hvis kommunen inngår avtaler om leie av 

http://www.husbanken.no/universell-utforming/velferdsteknologi/


lokaler/boliger, som de kan gjøre etter endringene i investeringstilskuddet i 2011, må kommunen sikre 

seg disposisjonsrett i minst 30 år for å kunne overholde tildelingsplikten.  

Ved leie skal leiekontrakten tinglyses på eiendommen. 

 

Bemanning: 

 
Tabell 9: Bemanningsbehov 

Antatt framtidig bemanningsbehov ved oppfølging av helse og omsorgsplanen 2017 – 2020, 
gjelder etter at 16 demensplasser, 16 omsorgsleiligheter og 2 rehabiliteringsplasser er etablert.  

 Bemanning 
2015 

Bemanning 
2017 

Endring i forhold 
til 2015 

Demensavd. /kortidsavd. NOS 18,9 årsverk   

Demensavdelinger 2 x 8 plasser ved NOS  19,8 årsverk 
 

  0,9 årsverk 

Demensavdeling 2 x 8 plasser ved 
Eresfjord Bofellesskap  

 19,8 årsverk  
 

  0,9 årsverk 

Hjemmetjenesten, inkl: dagtilbud  21,6  26,0 + 4,4 

 

Økningen i hjemmetjenesten gjelder 1,6 årsverk på natt (nattpatrulje) og 2 årsverk på dag/kveld. 

Bemanningsøkningen er i hovedsak tenkt tilknyttet de nye omsorgsboligene. 

Ved de nye demensavdelingene beregnes en bemanning med totalt 6 ansatte på dag- og kveldsvakter 

alle ukens dager samt 2 tilsatte på natt.  

Dagsentertilbudet bør økes fra 3 til 5 dager i uken noe som vil kreve nye 0,8 årsverk.  

Vurdering 

Arbeidsgruppen har hatt mange arbeidsmøter, men er fortsatt ikke kommet frem til enighet i gruppen 

ha gjelder plassering av tjenestetilbudene. 

 

A1 Demensavdeling ved Nesset omsorgssenter (NOS) 

Arealet som i dag brukes til demensavdeling og korttidsavdeling er stort nok til å bygge om til 2 

avdelinger med 8 plasser samt en dagavdeling for demente med opptil 10 brukere. I tillegg vil en 

kunne tilrettelegge for 2 rehabiliteringsplasser i enden av bygget nærmest sykehjemsavdelingen. 

Uteområdet for den ene avdelingen kan tilrettelegges på sydsiden av bygget. For å få optimal bruk av 

arealet samt å beskytte pasientene, bør inngangspartiet/ hovedinngangen flyttes til underetasjen i 

tilknytting til eldresenteret. Det gis her tilskudd fra Husbanken til heis. 

Det bør presiseres at NOS fikk installert nødstrømsaggregat i 2014 som dekker hele bygget. 

Med demensavdelinger ved NOS, vil en fortsatt sikre et samlet og sterkt fagmiljø, kunne utveksle 

kompetanse og erfaringer og være flere å støtte seg til når det gjelder vikarbruk. Tryggheten med å 

kunne tilkalle personell fra andre avdelinger på kort varsel hvis noe uforutsett skulle skje er viktig.  

En anser det som en stor fordel at hjemmetjenesten ikke er for langt unna dagsenteret slik at de som 

ofte kjenner de hjemmeboende brukerne kan følge disse opp i starten når de skal begynne å bruke 

dagtilbudet. 

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidet med dem må ikke undervurderes. Da de fleste 

innbyggerne våre bor i ytre, vil det også si at de fleste pasientene våre vil komme derfra. Det antas å 

være lettere for pårørende å besøke sine når dette ligger i sentrumsnært enn i ytterkantene av 

kommunen. 

Demente er en ulik brukergruppe med forskjellige behov. Noen har behov for lite stimuli og bør 

skjermes. Dette gjøres i avdelingene. Andre har fortsatt funksjoner intakte og vil ha stort utbytte av 

fortsatt å gå til butikk, kafe og nytte seg av Strandpromenade, helseløype og Stikk ut poster i 

nærmiljøet av NOS. Erfaringsmessig er det slik at mange gjøremål må tas på sparket, en må gripe 

øyeblikket uten for mye planlegging. 

 



A2 Demensavdeling ved Eresfjord trygdehjem/bofellesskap 

Arealet ved Eresfjord trygdehjem slik det står i dag er for lite. Areal – og funksjonskrav (Husbank og 

Arbeidstilsynet) til rommene og badene er for små. Huset må derfor totalrenoveres og det må 

tilrettelegge med tilbygg i hver ende av bygget for å få nok pasientrom og dagligstuer med kjøkken i 

hver avdeling. Hovedinngangen legges om, ved å flytte den til østsiden av bygget. Dette for å frigjøre 

areal til uteområde på vestsiden for pasientene. Ved utbygging vil tomten være utbygd helt i aksen 

nord – sør. På østsiden kan en bruke noe av barnehagens område for å få nok parkeringsplasser til 

ansatte og besøkende og på vestsiden kan det være behov for å se på utvidelse av tomt til større hage. 

Demensavdelingene vil ha ca. 40 ansatte totalt med 6 ansatte fordelt på to avdelinger, på arbeid på dag 

og kveldstid. Dette er et lite og sårbart fagmiljø som ikke vil ha andre å samarbeide med om noe skulle 

skje. Lengre avstand til lege og ambulanse. 

Det å beholde og rekruttere fagpersonell vil for alle bli en utfordring om noen år. Dette har både med 

at det vil bli for få utdannede innen pleie- og omsorgsfaget samt at et nytt sykehus vil bygges på 

Hjelset. En er redd det vil bli utfordrende nok å skaffe personell til sentrumsnære arbeidsplasser og 

hva skal til for at vi skal beholde og rekruttere til Eresfjorden?  

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidet med dem må ikke undervurderes. Det vil bli lengre 

reiseavstand for de fleste pårørende og det er i dag ingen mulighet for kollektiv transport til Eresfjord 

trygdeheim.  

Demente er en ulik brukergruppe med forskjellige behov. Noen har behov for lite stimuli og bør 

skjermes. Dette gjøres i avdelingene. Andre har fortsatt funksjoner intakte og vil ha stort utbytte av 

fortsatt å gå til butikk, kafe og benytte seg av nærmiljøet. Eresfjord trygdehjem har barnehagen som 

nærmeste nabo, men ellers vil all sosial deltagelse utenom bygget måtte planlegges. Erfaringsmessig er 

det slik at mange gjøremål må tas på sparket, en må gripe øyeblikket uten for mye planlegging for 

denne brukergruppen. Dette gjelder også for dagpasientene. Det vil være behov for egen minibuss/ bil 

til turer for pasientene og til henting av dagpasienter. 

Bygget er ikke tiltenkt eget kjøkken med personell. Maten tilrettelegges på NOS og transporteres 

daglig til Eresfjorden. Det samme vil være nødvendig i forhold til rent og skittent tøy. Dette vil bli 

vasket på NOS. Det stilles strenge krav til å skille mattransport og skittet tøy og det kan bli nødvendig 

med forskjellige kjøretøy til transport av den grunn. 

Det er ikke beregnet kostnader til nødstrømsaggregat, noe som en bør se på i detaljprosjektet. 

Når det gjelder brannforebyggende tiltak så er det i dag ikke godkjent branntjeneste i Eresfjord i 

forhold til responstid for institusjonsbygg. Det vil bety at en må oppgradere mannskap/ røykdykkere, 

utstyr og tankbil for å få dette godkjent. 

 

A3 Demensavdeling nybygg på Holtan 

Et nytt bygg gir alle muligheter for god arealutnyttelse tilrettelagt brukergruppen. Kommunen kan her 

få et fremtidsrettet bygg i forhold til innhold og drift. Kommunen har tomt på Holtan som kan 

tilrettelegges for institusjonsdrift. Det er ikke beregnet kostnader til nødstrømsaggregat, noe som en 

bør se på i detaljprosjektet. 

Selv om Holtan er nært NOS i avstand, vil fagmiljøene likevel bli delt til daglig og utnyttelsen av 

ressursene vil ikke være like funksjonelt. Tenker spesielt på natt. Hjemmetjenesten vil ha kort avstand 

til dagsenteret og brukerne der.  

Pårørende er en viktig ressurs og samarbeidet med dem må ikke undervurderes. Da de fleste 

innbyggerne våre bor i ytre, vil det også si at de fleste pasientene våre vil komme derfra. Det antas å 

være lettere for pårørende å besøke sine når dette ligger i sentrumsnært enn i ytterkantene av 

kommunen. 

Demente er en ulik brukergruppe med forskjellige behov. Noen har behov for lite stimuli og bør 

skjermes. Dette gjøres i avdelingene. Andre har fortsatt funksjoner intakte og vil ha stort utbytte av 

fortsatt å gå til butikk, kafe og nytte seg av Strandpromenade, helseløype og Stikk ut poster i 

nærmiljøet av Holtan. Erfaringsmessig er det slik at mange gjøremål må tas på sparket, en må gripe 

øyeblikket uten for mye planlegging. 



Bygget er ikke tiltenkt eget kjøkken med personell. Maten tilrettelegges på NOS og transporteres 

daglig til Holtan. Det samme vil være nødvendig i forhold til rent og skittent tøy. Dette vil bli vasket 

på NOS. Det stilles strenge krav til å skille mattransport og skittet tøy og det kan bli nødvendig med 

forskjellige kjøretøy til transport av den grunn. 

 

B1 Omsorgsboliger ved Nesset omsorgssenter (NOS) 

Ved ombygging av dagens demens avdeling og korttidsavdeling vil en kunne tilrettelegge for 12 – 13 

omsorgsboliger avhengig av om en velger alternativ med innvendig korridor eller utvendig svalgang. 

Dette er 3- 4 færre leiligheter enn det som er beskrevet som behov i Helse – og omsorgsplanen. 

NOS er for de fleste sykehjemmet og ved ombygging til omsorgsboliger kan dette lett oppfattes som 

en fornyelse av dette. Det vil være en fordel at det er et større skille mellom boliger og institusjon.  

Fra faglig hold anbefales det hvis alternativet med ombygging av NOS blir valgt, at en velger 

innvendig korridor hvor alle kan gå tørrskodd til postkasse, fellesrom og aktiviteter. Leiligheter 

tilrettelagt med egen inngang fra overbygd svalgang vil gi større boflate, men det vil bli utfordrende 

for mange at en er nødt til å kle på seg for å komme seg til fellesstue mm. i alt slags vær. Faren for 

isolasjon er med dette alternativet større.  

NOS ligger for mange sentrumsnært, men bakken opp til NOS er lite rullator- vennlig og kan for 

mange bli det utfordrende til fortsatt å kunne være selvstendig når det gjelder handling, kafebesøk mm. 

Hjemmetjenesten vil ha kontor i samme bygg som nå. 

Det har fra flere hold vært ytret ønske om at omsorgsboligene blir utbygd av andre enn kommunen. 

Dette vil være mindre aktuelt ved utbygging på NOS. 

 

B2 Omsorgsboliger nybygg - Sentrum 

Et nytt bygg gir alle muligheter for god arealutnyttelse tilrettelagt brukergruppen. Kommunen kan her 

få et fremtidsrettet bygg som kan samle boliger, hjemmetjeneste og hjelpemiddelforvaltning. Om 

arealet tilsier det, kunne en kanskje også vurdert om frivilligsentral skulle vært lagt til det samme 

bygget. Omsorgsboligene vil ligge i gåavstand til alle servicefunksjoner og dermed tilrettelagt for 

fortsatt aktivitet for beboere. Hjemmetjenesten i 1.etasje er til stede med heldøgns tilsyn og pleie, og 

den representerer enn sikkerhet for beboerne.  

Rådmannen ser for seg to tomtealternativer som må vurderes videre. Alternativ 1: Kommunal tomt der 

dagens hjelpemiddelsentral og aktivitetstjenestens verksted ligger. Disse bygningene må i tilfelle rives 

og areal for dagens drift må løses i tilknytting til nytt omsorgsboligbygg.  

Alternativ 2: Delvis kommunal tomt mellom bensinstasjonen og Kråkholmvegen. For å få nok areal vil 

det være nødvendig å forhandle med annen eier om kjøp. Tomten er ikke bebygd. 

Det vil være store muligheter for eksterne utbyggere. 

 

Velferdsteknologi 

Det er en forutsetting for å få tilskudd fra Husbanken at det er vurdert og tilrettelagt for fremtidig bruk 

av velferdsteknologi både når det gjelder omsorgsboliger, dagsenter og avdelinger for demente. Dette 

har vært lite belyst hittil i arbeidet og det må derfor vektlegges i neste fase av prosjektet. 

 

Konklusjon: 

Rådmannen konkluderer med at de beste og mest fremtidsrettede alternativene for bygging av 

omsorgsboliger og institusjon for demente vil være demensavdeling med 16 plasser, dagtilbud for 

demente samt to rehabiliteringsplasser bør skje ved ombygging ved NOS og at 16 omsorgsboliger 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie bør skje ved et nybygg i Eidsvåg sentrum.  

Dersom en tar utgangspunkt i de ovenstående oversikter når det gjelder kvalitet og med de indikatorer 

som er nyttet samt hva er det rimeligste alternativet driftsmessig kommer rådmannen frem til at det vil 

være mest gunstig å velge følgende løsninger i det videre arbeid. Arbeidsgruppen er ikke samstemte i 

dette. De to oppnevnte politiske representanter ønsker andre alternativ enn fagpersonalet. 



Økonomiske konsekvenser 

Kommunen vil få store investeringsutgifter ved å bygge både omsorgsboliger og utvide antall 

demensplasser. Behovet er stort for at begge tilbudene blir realisert. Kommunen får tilskudd fra 

Husbanken til begge prosjektene henholdsvis med 45 % til omsorgsleiligheter og 55 % til 

demensplasser og dagsenter. Begge prosjektene gir refusjon av Mva. Restfinansiering må gjøres ved 

låneopptak. For omsorgsleilighetene vil utgifter til renter og avdrag beregnes inn i husleien til 

leietaker. Årlige utgifter til låneopptak til demens og dagsenter må dekkes inn ved å styrke 

driftsbudsjettet for Helse og omsorg. 

 

Betydning for folkehelse 

 

Kommunen mangler i dag alternative botilbud til de som kan fortsatt bo i egen bolig. Ved å 

tilrettelegge for omsorgsbolig med heldøgns pleie og omsorg vil langt flere kunne fortsette å bo i egen 

leilighet og med det utsette behovet for sykehjemsplass. Omsorgsbolig vil for mange gi økt trygghet, 

fremme aktivitet og føre til bedre livskvalitet. 



 

Nesset kommune Arkiv: 144 

Arkivsaksnr: 2010/527-46 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 33/14 14.10.2014 

Råd for eldre og funksjonshemma 9/14 22.10.2014 

Nesset formannskap 110/14 23.10.2014 

Nesset kommunestyre 88/14 06.11.2014 

 

Helse og omsorg - videre utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

Rådmannens innstilling ble vedtatt slik: 

Første kulepunkt enstemmig vedtatt. 

Andre kulepunkt ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Forslag til vedtak Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 22.10.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 22.10.2014 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeid med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 23.10.2014  

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.10.2014 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.11.2014  

Fremskrittspartiet fremmet følgende forslag: 

 

 Arbeidsgruppa PLO reduserer antall alternativer som skal utredes til å gjelde følgende: 

 

 Demensavdeling 

 Demensavdeling med dagtilbud i det tidligere bofellesskapet i Eresfjord. 

 Demensavdeling med dagtilbud ved NOS der demensavdelinga og korttidsavdelinga er i 

dag. 

 Demensavdeling med dagtilbud i eget bygg på Holtan-området. 

 

Omsorgsboliger 

 Eget bygg på tomt mellom parkeringa ved Bunnpris og fjøra. 

 På NOS der demensavdelinga og korttidsavdelinga er i dag. 

 

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Fremskrittspartiets forslag ble satt opp mot formannskapets forslag. 

 

Fremskrittspartiets forslag fikk 1 stemme og falt. Formannskapets forslag ble vedtatt med 20 stemmer. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.11.2014 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeid med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Utgangspunktet for denne saken er helse og omsorgsplanen og et vedtak i kommunestyret den 

2.2.2012. Kommunestyret gjorde den gang vedtak om at de ønsket en gjennomgang av pleie og 

omsorgstjenesten. Saken ble oversendt HOK for videre behandling. 



 
I møte den 2.4.2013 ble saken fulgt opp i utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) og følgende 

vedtak ble fattet. 

«Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å gjennomgå tjenestetilbudet innen pleie og 

omsorgstjenesten. Utvalget sammensettes av to politikere, to fra administrasjonen, to fagpersoner fra 

pleie og omsorg samt en tillitsvalgt». 

 
Utvalget fikk følgende mandat: 

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene 

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene. 

 Kartlegge de utfordringer en ser kommunen har fått i forhold til samhandlings- reformen. 

 Vurdere og komme med forslag om pleie og omsorgstilbudet kan organiserer på en annen og 

mer kostnadseffektiv måte samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes evt. forbedres. 

 Komme med forslag om endringer/nye tiltak, følge opp dette med forslag til endringer i helse 

og omsorgsplanen. 

 Sammenligne og forklare Nesset kommunes utgifter og tjenestetilbud i forhold til andre 

kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. 

 Utvalget legger fram sin utreding i møte i HOK 10.9. 2013 

 Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for mer 

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten. 

 

Rådmannen peker ut de som skal delta fra administrasjonen og fagpersonene fra enheten. 

Helse, oppvekst og kultur utvalget velger følgende politikere i arbeidsgruppa: 

Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli. 

 

I etterkant av dette møtet pekte rådmannen ut følgende medlemmer til arbeidsgruppen: Liv Husby, Jan 

K. Schjølberg, Anne Ragnhild Dyrli og Aud Jorunn Hanset fra administrasjonen. I tillegg til disse 

oppnevnte fagorganisasjonene Sissel Ebbesen Bugge og Siv Ernes Aasen. 

 

Arbeidsgruppa la fram sitt arbeid i september 2013. 

En enstemmig arbeidsgruppe foreslo at arbeidet med ny demensavdeling og utbygging av nye 

leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie forseres og igangsettes så snart dette er mulig. 

Bakgrunnen for dette var følgende: 

1) Behovet for institusjonsplasser for demente er økende. En måtte bl.a. øke plassene på dagens 

demensavdeling fra 7 til 9 fra 1.2. 2013. Avdelingen er ikke arealmessig tilrettelagt for 9 pasienter. I 

helse og omsorgsplanen er det påpekt at den første store utfordringen tjenesten vil stå ovenfor er 

tilbudet til demente. Det er da vist til at antall eldre over 67 år er raskt økende. 

2) Det er behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen der korttidsavdelinga og 

demensavdelinga er i dag. Dette gjelder bl.a. i forhold til brannsikkerhet. Arbeidsgruppa ser det som 

lite kostnadseffektivt å foreta et omfattende vedlikeholdsarbeid i 2014 for deretter å foreta en total 

ombygging noen år senere. 

3) Arbeidsgruppa foreslår å legge ned korttidsavdelinga og bygge sentrumsnære omsorgsboliger 

raskere enn det som framgår i helse og omsorgsplanen. 

Det er en kjent sak at Nesset kommune er blant de kommuner i fylket som har flest institusjonsplasser 

i forhold til antall innbyggere 80 +. I gjennomgangsdokumentet går det også fram at Nesset bruker en 

lagt større andel av nettodriftsutgifter til institusjonsdrift enn andre kommuner. I helse og 

omsorgsplanen er det fokus på omsorgstrappen og BEON prinsippet. (Beste Effektive Omsorgs Nivå). 

Nesset har et omfattende tilbud på toppen av omsorgstrappen (institusjonsplasser) og mindre tilbud 

lenger ned i trappen. Det at en person får alt tilrettelagt på institusjon kan lett bli pasifiserende. Det å 

bo i en egen bolig der det er muligheter for tilsyn og pleie ved behov vil normalt resultere i at de som 



bor der holder seg sprekere og friskere lengre og dermed få mindre behov for hjelp. Det vil bidra til å 

redusere behovet for institusjonsplasser. 

 

Arbeidsgruppa var i sin konklusjon uenige i hvordan utbyggingen skulle foretas. 

Flertallet i gruppa inkludert rådmannen ønsket en ombygging av lokalene til dagens demensavdeling 

og korttidsavdeling til 16 demensplasser samt dagtilbud for demente. Videre at omsorgsleilighetene 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie legges mest mulig sentrumsnær i Eidsvåg. 

Mindretallet ønsket demensavdelingene med dagtilbudet lagt til Eresfjord (ombygging av 

bofellesskapet) og at omsorgsleilighetene ble lagt til NOS i lokalene der demens og korttidsavdelinga 

er i dag. Mindretallet ønsket også noen flere sjukeheimsplasser enn flertallet.  

 

Utredningen fra arbeidsgruppa ble behandlet i kommunestyret den 7.11.2013. 

 

Kommunestyret gjorde den 7.11. 2013  

Det utarbeides en forstudie på grunnlag av resultatet fremlagt av arbeidsgruppa, samt eventuelt nybygg 

demensavdeling. 

Forstudiet skal gi svar på: 

- investeringskostnader 

- arealbehov 

- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

Forstudiegruppa består av 2 representanter fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur, rådmannen peker 

ut fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentant. 

 

Frist: 01.06.14 

 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur utpeker i sitt møte den 26.11. 2013 følgende representanter til i 

forstudiegruppen; 

1. Karianne Rindli 

2. Aina Trælvik Remmen 

 

Forstudiegruppa består av: Karianne Rindli, Aina Remmen, Liv Husby, Jan K. Schjølberg, Ann 

Ragnhild Dyrli, Aud Jorunn Hanset, Malin Bruset, Sissel Ebbesen Bugge og brukerrepresentant Bjørg 

Alstad. 

 

Fristen for å legge fram presentasjon av forstudiet ble etter sak i HOK utsatt til oktober møtet 2014 

(14.10.) 

 

Saken ble etterspurt i kommunestyret den 4.9.2014 gjennom en interpellasjon. Vedtak om ny frist 

01.11.14. 

 

Forstudiegruppa har siden de ble opprettet og fram til 7.10.14 hatt 4 møter.  

 

Forstudiegruppen har som mål å tilrå over kommunestyret hvor det er mest hensiktsmessig i forhold til 

kvalitet og økonomi og tilrettelegge for 16 demensplasser med tilknyttet dagtilbud og 16 sentrumsnære 

omsorgsleiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.  I tillegg 2 rehabiliteringsplasser som er 

tilknyttet opptreningsrom. 

 

Aktuelle alternativer demensavdeling: 

a) Demensavdeling med dagtilbud i det tidligere bofellesskapet i Eresfjord. 

b) Demensavdeling med dagtilbud ved NOS der korttidsavdelinga og demensavdelinga er i dag. 

c) Demensavdeling med dagtilbud i egen bygg på Holtan området 



 

Aktuelle alternativer omsorgsboliger: 

a) Eget bygg sentrumsnær i Eidsvåg (mellom kirka og brannstasjonen) 

b) I Nesset omsorgssenter ved ombygging av lokalene der korttidsavdeling og demensavdelinga 

er i dag. 

c) På taket av kommunehuset. 

 

Det som så lang er avklart er at omsorgsboliger på taket av kommunehuset ikke er aktuelt. Dette 

skyldes bygningsteknisk. (For stor belasting på fundamenteringen)   

 

Kommunestyret vedtok på sitt møte 2.10.2014 et investeringsreglement.  I kapittel 4 i dette 

reglementet er det beskrevet hva som forventes ved en behovsutredning når det gjelder investeringer.  

Behovsutredningen gjelder følgende: 

a) Analyse med behov 

b) Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov. 

c) Alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller 

nybygg, eventuelt som en del av et større investeringsprosjekt.  Dette bør vurderes opp mot leie 

eller OPS (offentlig/privat samarbeid) 

d) Lokalisering 

e) Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

f) Realistiske muligheter for tilskudd og annen finansiering. 

Forstudiegruppa ser som sin oppgave og utrede samtlige av disse punkter. 

 

Vurdering 

I og med at det tok lang tid før gruppa fikk engasjert arkitekt og at arkitekten så langt kun har lagt fram 

en skisse over muligheten for å til 16 demensplasser ved NOS, har forstudiegruppa ingen mulighet for 

utrede det som bør forventes av forstudiegruppa. Uten tegninger av de alternative plasseringene som 

ønskes utredet, kan heller ikke arbeidsgruppa beregne kostnader for de forskjellige alternativene. 

 

Når det gjelder punkt a) ovenfor er dette utrede av den tidligere arbeidsgruppen som la fram sin 

utredning i kommunestyret den 7.11. 2013.  I forhold til punkt d) har gruppa arbeidet med å vurdere 

kvaliteten på tjenesten i forhold til de ulike alternativene.  Gruppa er også kommet langt når det gjelder 

punkt e) driftsutgifter sett i forhold til de ulike alternativene.   

Forstudiegruppa er nå avhengig av at arkitekten fullfører sitt arbeid for å komme videre. 

 

Det er svært beklagelig at en er kommet i denne situasjonen. Forstudiegruppa mener at de er i god 

gang med å fullføre arbeidet, men er avhengig av ekstern leveranse. Det er to store byggeprosjekter 

som skal legges frem og trenger derfor mer tid for å få fullført denne oppgaven.  
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Saksbehandler:  Malin Bruseth 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 22/14 13.05.2014 

 

Pleie og omsorgstjenesten - Utsettelse av presentasjon forstudie 

 

 

Rådmannens innstilling 

Frist for avslutning og presentasjon av forstudie for gjennomgang pleie og omsorgtjenesten utsettes til 

oktober 2014. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Saken ble ettersendt 07.05.2014. 

 

Det var enighet om følgende tillegg: 

 

 Orientering om årsaker til utsettelse blir framlagt for kommunestyret 22.05.2014. 

 

Rådmannens innstilling med utvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

Frist for avslutning og presentasjon av forstudie for gjennomgang pleie og omsorgtjenesten utsettes til 

oktober 2014. 

 

Orientering om årsaker til utsettelse blir framlagt for kommunestyret 22.05.2014. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det er i helse og omsorgsplanen, vedtatt juni 2011, planlagt en omfattende ombygging av Nesset 

omsorgssenter ca. år 2025. Arbeidsgruppa som HOK opprettet foreslo enstemmig at arbeidet med ny 

demensavdeling og utbygging av nye leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie, skulle forseres 



og igangsettes så snart som mulig. Arbeidsgruppa var derimot delt i synet på hvorledes utbyggingen skal 

foregå. I K-sak 92/13 la rådmannen frem resultatet fra arbeidsgruppen for gjennomgang av pleie og 

omsorgstjeneste. Vedtaket i saken lød på etablering av en forstudiegruppe som skal kartlegge 

investeringskostnader, arealbehov, driftskostnader og kvalitet på tjenestetilbudet. Forstudie krever at 

man gjennomgår alle de skisserte løsningen. Frist for levering av forstudie er 01.06.2014.  

 

Teknisk, samfunn og utvikling (TSU) ble forelagt saken på nyåret. I økonomiplanen er det satt av 1,0 

mill. kr til forstudiet og det gir anledning for innleie av konsulentbistand. Forstudiet er av større 

karakter og krever betydelig oppfølging fra enheten noe det ikke har vært kapasitet til i årets fire første 

måneder. 

Det legges derfor opp til en utsettelse av avslutning og presentasjon av forstudie til oktober 2014.      

Vurdering 

Forseringen i forhold til fremdriften i den vedtatte helse og omsorgsplanen har gitt prosjektet en 

betydelig tidligere start og derav et bedre utgangspunkt for pleie og omsorgstjenesten. Utsettelse av 

fristen til forstudie utgjør 6 måneder. TSU får frigitt noe kapasitet denne høsten til å jobbe konsentrert 

med dette prosjektet. 

Økonomiske konsekvenser 

Midlene i økonomiplanen for inneværende år er tilgjengelig og vil bli benyttet i 2014. Ingen 

konsekvens.  

 

Betydning for folkehelse 

Viktig for pleie og omsorgstjenesten at man kommer så nærme som mulig et vedtak om endelig 

løsning i 2014. Det vedtaket er det fortsatt mulig å nå selv om saken utsettes. 
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Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 30/13 10.09.2013

Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer

Vedlegg
1 Rapport fra arbeidsgruppe, demensavdeling til Eresfjord?
2 Pleie og omsorg, gjennomgang 2013

Rådmannens innstilling

1) Kommunestyret tar vedlagte gjennomgang for pleie og omsorgstjenesten 2013 til etterretning.

2) Kommunens helse- og omsorgsplan oppdateres/endres på følgende områder:
a) I tillegg til dagens 30 somatiske sjukeheimsplasser ved Nesset omsorgssenter, ombygges 

dagens kortidsavdeling og demensavdeling til 16 nye institusjonsplasser for demente.  2 til 3 
rehabiliteringsplasser og 5 dagplasser for demente. 
Eldresentertilbudet i underetasjen videreføres som i dag.

b) Det bygges 16 sentrumsnære leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 
Hjemmetjenesten etablerer kontor tilknyttet disse boligene.

c) Økt satsing på rehabilitering.  Etablering av strukturert hverdagsrehabilitering fra 1.1.2014 
d) Økt fokus på ny velferdsteknologi, det utarbeides en plan for dette arbeidet, fremlegges for 

HOK innen 1.10.2014

3) Planlegging og bygging/ombygging foretas i løpet av 2014 – 2015 – 2016.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 10.09.2013 

Utvalget fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken utsettes og sendes tilbake til arbeidsgruppa for ferdigstillelse.

Utvalget ønsker at arbeidsgruppa fremmer økonomisk kalkyle for de bygningsmessige 
endringer som ligger i de forskjellige alternativene til arbeidsgruppa.



Saken legges fram i neste møte i HOK den 15.10.2013.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Etter behandlingen hadde utvalget befaring til NOS.  

Vedtak

Saken utsettes og sendes tilbake til arbeidsgruppa for ferdigstillelse.

Utvalget ønsker at arbeidsgruppa fremmer økonomisk kalkyle for de bygningsmessige endringer som 
ligger i de forskjellige alternativene til arbeidsgruppa.

Saken legges fram i neste møte i HOK den 15.10.2013.

Saksopplysninger

Det går fram innledningsvis i vedlagte dokument (gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten) at 
kommunestyret i møte den 2.2.12. ønsket å få en gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten. Utvalg 
for helse, oppvekst og kultur vedtok i møte den 31.5.2013 at det opprettes en arbeidsgruppe med 
formål å gjennomgå tjenestetilbudet innen pleie og omsorgstjenesten.  Arbeidsgruppen har bestått av: 
Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli fra HOK, Sissel Ebbesen Bugge og Siv Ernes Aasen fra de 
tillitsvalgte, Liv Husby, Jan K. Schjølberg, Ann Ragnhild Dyrli og Aud Jorunn Hanset fra 
administrasjonen.

Arbeidsgruppa fikk følgende mandat:
 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene.
 Kartlegge de utfordringer en ser kommunen har fått i forhold til samhandlingsreformen.
 Vurdere å komme med forslag om pleie og omsorgstilbudet kan organiseres på en annen og 

mer kostnadseffektiv måte, samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes evt.forbedres.
 Komme med forslag om endringer/nye tiltak, følge opp dette med forslag til endringer i helse 

og omsorgsplanen.
 Sammenligne og forklare Nesset kommunes utgifter og tjenestetilbud i forhold til andre 

kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt.
 Utvalget legger fram sin utreding i møte i HOK 10.9. 2013
 Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for mer 

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten.

I mandatets kulepunkt 2 og 3 ovenfor er det forventet at arbeidsgruppa kommer med forslag til 
endringer i forhold til vedtatt helse og omsorgsplan. Bl.a. for å få en mer kostnadseffektiv tjeneste. Det 
er i gjennomgangsdokumentet gjentatte ganger vist til kommunens helse og omsorgsplan, denne 
planen ligger lett tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Det er i helse og omsorgsplanen vedtatt juni 2011 planlagt en omfattende ombygging av Nesset 
omsorgssenter ca. år 2025. Ombyggingen går ut på at en nytter det areal som i dag nyttes til 
demensavdeling og kortidsavdeling til en ny demensavdeling med 16 plasser delt i 2 grupper. Deler av 
arealet er også tenkt nyttet 2 til 3 rehab.plasser. Det går ellers fram i helse og omsorgsplanen at det 
fram til 2025 skal bygges inntil 24 sentrumsnære leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.



Arbeidsgruppa som HOK opprettet foreslår enstemmig at arbeidet med ny demensavdeling og 
utbygging av nye leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie forseres og igangsettes så snart 
dette er mulig. 
Bakgrunnen for dette er følgende:

1) Behovet for institusjonsplasser for demente er økende. En måtte bl.a. øke plassene på dagens 

demensavdeling fra 7 til 9 fra 1.2. 2013. Avdelingen er ikke arealmessig tilrettelagt for 9 pasienter.  I 

helse og omsorgsplanen er det påpekt at den første store utfordringen tjenesten vil stå ovenfor er 

tilbudet til demente.  Det er da vist til at antall eldre over 67 år er rask økende.

2) Det er behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen der kortidsavdelinga og demensavdelinga 

er i dag. Dette gjelder bl.a i forhold til brannsikkerhet. Arbeidsgruppa ser det som lite 

kostnadseffektivt å foreta et omfattende vedlikeholdsarbeid i 2014 for deretter å foreta en total 

ombygging noen år senere. 

3) Arbeidsgruppa foreslår å legge ned kortidsavdelinga og bygge sentrumsnære omsorgsboliger raskere 

enn det som framgår i helse og omsorgsplanen.

Det er en kjent sak at Nesset kommune er blant de kommuner i fylket som har flest institusjonsplasser i 

forhold til antall innbyggere 80 +. I gjennomgangsdokumentet går det også fram at Nesset bruker en 

lagt større andel av nettodriftsutgifter til institusjonsdrift enn andre kommuner.  I helse og 

omsorgsplanen er det fokus på omsorgstrappen og BEON prinsippet. ( Beste Effektive Omsorgs Nivå). 

Nesset har et omfattende tilbud på toppen av omsorgstrappen (institusjonsplasser) og mindre tilbud 

lenger ned i trappen. Det at en person får alt tilrettelagt på institusjon kan lett bli pasifiserende. Det å bo 

i en egen bolig der det er muligheter for tilsyn og pleie ved behov vil normalt resultere i at de som bor 

der holder seg sprekere og friskere lengre og dermed få mindre behov for hjelp. Det vil bidra til å 

redusere behovet for institusjonsplasser.

Arbeidsgruppa er delt i synet på hvorledes utbyggingen skal foregå.
Det går fram i arbeidsgruppa konklusjon at deler av gruppe ønsker å bruke tidligere Eresfjord bofellesskap 
til demensavdeling.  Disse hadde følgende forslag:
a) Eresfjord Bofellesskap ombygges og tilrettelegges for 16 demensplasser inkl. 2 avlastningsplasser, 

vedlagt følger en utredning fra april 2011 angående etablering av demensplasser ved Eresfjord 
bofellesskap.

b) Dagtilbudet for demente tilknyttes den nye demensavdelingen i Eresfjord. 
c) Arealene ved NOS som i dag nyttes til kortidsavdeling og demensavdeling skal nyttes til utviding av 

somatiske sjukeheimsplasser fra 30 til 36 samt 2 til 3 rehabiliteringsplasser.  10 til 14 leiligheter tilrette 
lagt for heldøgns tilsyn og pleie, samt kontor for hjemmetjenesten.

De av gruppa som går for denne løsningen viser bl.a. til mandatets siste strekpunkt som har følgende 
ordlyd:
« Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for en effektiv og 
rasjonellhelthetlig drift av enheten.¨»

De øvrige medlemmene i arbeidsgruppa støtter rådmannens tilråding.

Rehabilitering og ny velferdsteknologi.
Siden helse og omsorgsplanen ble vedtatt i 2011 har behovet for rehabilitering i egen kommune økt. Dette 
skyldes bl.a. at helseforetaket har lagt ned flere av sine rehabiliteringsplasser.  I forslag til vedtak går det fram at 
en må satse enda mer på rehabilitering herunder rehabilitering i innbyggerens eget hjem.
Det er i dag mye som skjer i landet i forhold til ny velferdsteknologi og det å ta denne i bruk slik at innbyggerne 
kan bo i egen bolig lenger enn de kan gjøre i dag. Bruk av velferdsteknologi kan også bidra til å redusere 
behovet for hjelp. Det foreslås å utarbeide en plan i forhold til dette.
.  



Vurdering

Forslaget som legges fram fra rådmannens side samsvarer i stor grad med den vedtatte helse og omsorgsplan fra 
juni 2011.  Bl.a. det at samtlige institusjonsplasser skal være ved Nesset omsorgssenter. Rådmannens forslag er 
i trå med kommunestyrets vedtak med unntak av at det foreslås at ombygging og bygging blir tidligere enn det 
som framgår i planen. 
I forbindelse med arbeidet med helse og omsorgsplanen ble det også vurdert å legge demensavdelinga til 
Eresfjord.  I denne forbindelse ble det nedsatt en administrativ arbeidsgruppe for å vurdere fordeler og ulemper 
ved dette, samt sette opp en bemanningsplan. Rapporten fra denne arbeidsgruppa følger vedlagt.
Det at rådmannen både i helse og omsorgsplanen og i denne saken foreslår å bygge ut i Eidsvåg er at det etter 
rådmannens mening vil være mer kostnadseffektiv drift. Samlokalisering av institusjonsplassene bidrar bl.a. til 
mer fleksibel bruk av personalet. Bemanningsplanen for en demensavdeling på 16 plasser vil være den samme 
enten institusjonen er i Eidsvåg eller i Eresfjord.  Det er likevel stor sannsynlighet for at en av sikkerhetsgrunner 
i perioder vil måtte øke bemanningen dersom institusjonen blir lagt til Eresfjord. Behovet for dette vil være 
langt mindre dersom demensavdelingen legges til NOS.  Sist saken om flytting av demensavdeling til Eresfjord 
ble drøftet var det omfattende fokus på rekruttering. Antall eldre vil øke i hele landet framover mot 2030, noe 
som igjen vil resultere i økt behov for pleie og omsorgstjenester og dermed behov flere tilsatte.  Dersom 
interessen blant de unge i forhold til å velge pleie og omsorgsyrke ikke blir større enn i dag, vil det bli kamp om 
fagpersonalet. Behovet for å rekruttere tilsatte til pleie og omsorg ansees større i sentrum av kommunen enn i 
Eresfjord.  

Det var siste gang saken om flytting av demensavdeling til Eresfjord ble drøftet brukt som grunn for flyttingen 
av de demente fikk det så mye bedre. De som liker å gå tur og holde på ute med ulike aktiviteter ute vil få et 
bedre tilbud.  De som liker å se at noe foregår, se ned til sentrum, se folk, vil muligens like seg bedre i sentrum. 
Noen liker seg bedre i skogen og andre liker seg bedre i sentrum.

Det er mulig at det arealmessig vil være lettere og tilpasse bygget i Eresfjord til en demensavdeling i samsvar 
med de krav Husbanken setter. Det som vil være positivt med utbygging i Eresfjord er at det vil bli enklere å
foreta ombygging i og med at bygget står tomt.

Økonomiske konsekvenser

En ombygging og bygging som her foreslås vil medføre relativt store investeringskostnader. Dette selv om 
Husbanken gir omfattende tilskudd til slik bygging. Til bygging av omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns 
pleie og omsorg kan en gjennom Husbanken få dekt inntil 30 % av kostnadene ca kr. 840 000,- pr leilighet. Til 
bygging /ombygging til institusjonsplasser får en dekt 40 % av kostnadene ca. kr. 1 120 000 pr. plass.  Utgifter 
til renter og avdrag på lån i forhold til finansiering av omsorgsboligene er planlagt dekt ved husleieinntekter. 
Det foreslås å bygge 16 leiligheter, det å ha flest mulig leiligheter under samme tak vil være kostnadseffektivt.  
Kommunestyret har bevilget kr. 500.000,- i forbindelse med arbeidsgruppas gjennomgang. Disse midlene er 
ennå ikke nyttet.  Disse kan nyttes til videre planleggingsarbeid/forprosjekt.
Arbeidsgruppa har i sitt arbeid hatt som utgangspunkt at omleggingen fra mindre institusjonsdrift til mer 
hjemmebasert tjeneste ikke skal koste mer enn i dag når det gjelder utgifter til drift.

Betydning for folkehelse
Det å bygge nye sentrumsnære omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie vil bidra til at de som bor 
der holder seg lenger i aktivitet og dermed får en bedre helse. Det forutsettes at det er såkalt rullatoravstand til 
butikk og servicefunksjonene i sentrum.
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FAGFORBUNDET NESSET 
 
 
 
Nesset kommune 
 
 
 
 

Ang. utbygging av institusjonsplasser og omsorgsboliger. 
 
 
 
 
Fagforbundet Nesset mener at utvidelse av institusjonsplasser til demente fra 9-16 
plasser tilrettelegges på NOS. Og 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler for 
hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling bygges som nytt bygg på tomt sentralt 
Eidsvåg sentrum. Totalt sett er den beste løsning. 
Grunnet er at vi vil ha all kompetanse samlet nært hverandre, som gir ett godt 
fagmiljø, og en vil kunne dra nytte av den samlede kompetanse og personressurs.  
Vi må tenke fremtidsretta, og ved å samle tjenster og fagmiljø vil dette også bidra til 
et styrket sentrum. Ved et evt. nytt sykehus på Hjelset, blir det slik vi ser det en 
utfordring å klare å beholde kompetansen i kommunen innen helse og 
omsorgstjenester. Hvis demensavsdelingen, som er forespeilet å ha behov for ca. 40 
personer, blir lokalisert til Eresfjord, ser vi for oss at utfordringen knyttet til å beholde 
og rekruttere fagpersoner vil bli vesentlig større og vanskeligere enn om 
demensavdelingen blir lokalisert i Eidsvåg. Et godt og styrket fagmiljø er å foretrekke, 
og vi vet, ved kontakt med våre medlemmer, at det allerede er flere som vurderer å 
søke arbeid ved sykehuset allerede, for å kunne være med på overflyttingen og 
fagmiljøet nytt sykehus vil gi. Og det er disse arbeidstakerne som vi ønsker å ha her i 
Nesset, og vi må i alle fall kunne tilby dem et størst mulig fagmiljø og mulighet for  
varierte arbeidsoppgaver. Ved en kommunesammenslåing vil Fagforbundet anta at 
det vil være lettere for framtidige politikere å legge ned en institusjon i Eresfjord, enn 
om den er plassert i Eidsvåg. Dette vil igjen bety at det tappes raskere for 
arbeidsplasser om demensavdelingen legges til Eresfjord, enn om den blir plassert i 
tilknytning til allerede eksisterende avdeling ved NOS. 
 
Det er ikke hensiktsmessig at omsorgsleilighetene blir lagt til lokalene som nå huser 
korttids/aldersdementavdelingen.(NOS). Først og fremst på grunn av bakken som må 
forseres. Denne hindrer mange i å være ute og selvhjulpne. Av erfaring vet vi at 
brukerne som kunne ha gått/ kjørt med elektrisk rullestol, gjør det ikke i dag pga. at  
er for tungt å gå opp, og at det er fare for fall i nedoverbakken, og i vinterhalvåret. 
Sliter så vel brukere som besøkende og ansatte med denne bakken. Brukerne blir 
slik passive og isolert i dag. 
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Brukerne i omsorgsleilighetene må kunne gå til fellesareal uten å måtte gå ut.  
Og det er en forutsetning slik Fagforbundet ser det at disse leilighetene er etter 
gjeldende anbefalinger i fht. areal, samt at de inneholder velferdsteknologi og at 
denne kan benyttes, og at det er et mottaksapparat slik at de som bor der, uansett 
alder kan være mest mulig selvhjulpne, kunne delta på sosiale arenaer og mestre 
hverdagens utfordringer. Vi må ta høyde for at disse omsorgsleilighetene kan ha 
personer i alle aldre, og Fagforbundet vil fraråde en plassering i tilknytning til 
sykehjemmet. 
 
 
 
 
 
Vi tror det vil være det beste for alle personer som er framtidige brukere, at en 
plassering nært dagtilbud, legesenter, tannlege, fysioterapi, ergoterapi, butikker, 
frisør, kafe, frivilligsentral, barnehage og skole. 
 
Å legge demensavdelingen til Eresfjord bofelleskap blir for kostbart, for vi må styrke  
bemanning på dag. Ved behov på natt, kveld og av sikkerhetsmessige årsaker. 
Det skal også kjøres mat / klær, og vaktmestertjenester må det også tas høyde for.  
Brannberedskapet i Eresfjord må styrkes i henhold til retningslinjer.  
 

 

 

          

Med hilsen 

Fagforbundet Nesset 

v/ Sissel Ebbesen Bugge   



Kort presentasjon av Nesset demensforening. 

Nesset demensforening ble startet i mai 2014, i sammenheng med at Nesset helselag la ned sin 
virksomhet. Foreningens fulle navn er Nasjonalforeningen for folkehelsen, Nesset demensforening. 
Vi har fokus både på pårørendearbeid og på å styrke/bidra til å øke aktiviteten til brukerne. Vi har 
blant annet i samarbeid med kommunen arrangert pårørendeskole, samtalegrupper, bidratt 
økonomisk i forhold til ulike aktiviteter. 

I 2015 betaler vi for innleie av musikkpedagog som har en gruppe på åtte. Gruppen består både av 
hjemmeboende og pasienter ved Kåret. Onsdag denne uke har vi møte der Øystein Ørjasæter som 
fikk demensprisen i 2014 kommer og deler sine erfaringer med oss.   

Synspunkt fra Nesset demensforening i forhold til plassering av tjenester til demente i 
Nesset kommune 

” Antall eldre over 80 år vil øke betydelig fra ca år 2020. Selv om de fleste eldre mottar nødvendige 
tjenester i eget hjem, vil trolig antallet eldre med behov for tilrettelagte tilbud med heldøgns helse- 
og sosialtjenester også øke sterkt. Den største økningen ventes i gruppen som har en 
demenssykdom. Nasjonale føringer (St. meld. nr. 25 (2005–2006), jf. også Demensplan 2015, sier at 
tilrettelegging for personer med demens og kognitiv svikt, må være et hovedprinsipp ved bygging av 
omsorgboliger og sykehjem”.  

Omsorgstilbud fungerer best når de lokaliseres nær det lokale livet med samfunns- og 
servicefunksjoner,” ( Rom for trygghet og omsorg Veileder for utforming av omsorgsboliger og 
sykehjem). 

Det nye sykehuset skal bygges på Hjelset og det kommer til å bli en attraktiv arbeidsplass. Vi ser det 
slik at ved å bygge i sentrum vil kommunen styrke muligheten til fremdeles å være en attraktiv 
arbeidsplass. For å bevare og bygge opp et godt og sterkt fagmiljø tenker vi at en plassering i sentrum 
i nærhet av de andre tjenestene til eldre vil være et tungveiende argument. Vi vet og at en 
kommunesammenslåing er på trappene, og vi tenker at det vil være større muligheter for å bevare 
eksisterende tjenestetilbud når tjenestene er samlet. Det vil være større muligheter for å utnytte 
ressurser på tvers av avdelinger ved plassering i sentrum. Den muligheten vil en miste ved å legge 
tjenesten for demente til Eresfjord.  

Pårørende 
Mange av pårørende som enten har sine eller har hatt noen av sine nærmeste ved både dagtilbudet 
for demente og ved “Kåret” gir og uttrykk for at de ser det som best at tjenestene til demente blir 
plassert i sentrum. Kommunesentrum er et sted der alle kommunens innbyggere har et forhold til og 
der de er kjent. Nærhet til andre helsetjenester og til andre tilbud er og av betydning slik pårørende 
ser det. Synspunktene til pårørende bør vektlegges. Pårørende er en viktig ressurs som ikke må 
undervurderes.   
 
Vi henstiller til politikerne å ha fokus på det faglige.  Kort oppsummert så mener Nesset 
demensforening at vi ser det som mest hensiktsmessig at tjenester til demente lokaliseres i 
nærheten av de andre tjenestene som kommunen har ansvar for.  
 
Mvh 
Styret i Nesset demensforening 
v/Torill Johansen  



NSF kommer med følgende synspunkt ang. plassering av demensavdeling i kommunen.

Fra et sjukepleiefaglig synspunkt er det viktig at en demensavdeling har tilfredsstillende bemanning,
kompetanse og fasiliteter. Dette for å gi trygghet og dekke pasientenes behov.

Som HTV for NSF i Nesset mener jeg Eidsvåg vil bli det beste alternativet for plassering av demensavdeling i 
Nesset, men det finnes enkeltmedlemmer som har et annet syn.

Ved å plassere avdelingen i Eidsvåg sentrum vil det sikre et større fagmiljø. Fleksibilitet mellom eksisterende 
avdeling, og det å kunne dra nytte av den eksisterende kompetansen og ressurser blir lettere. 
I akutte tilfeller vil det være lettere å få hjelp fra annen avdeling. 
Vikarpool som i dag er en viktig faktor for bemanning, der den
ansatte har fast oppmøtested, men blir brukt der det er behov, blir vanskeligere å utnytte
med den geografiske avstanden mellom arbeidsstedene.

Et annet moment er nærhet til andre faggrupper og tilbud som Eidsvåg har.
Når det gjelder rekruttering av sjukepleiere, vil nok det bli en utfordring i hele kommunen.
Et sjukehus på Hjelset vil nok gjøre det vanskeligere og da muligens spesielt vanskelig 
med sjukepleierdekning i utkantene av kommunen.

Kommunesammenslåing er heller ikke langt unna, og det må tenkes på ved plassering av demensavdeling.

Håper det vil bli lagt vekt på å sikre et godt faglig tilbud til en gruppe pasienter som trenger det.

Vennlig hilsen
Siw Janne Ernes Aasen
HTV-NSF-Nesset Kommune
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