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Varsel om stans av driften ved Aleris Aluminium Raudsand 
og tilbakemelding på dokumentasjon av tiltak for å 
overholde kravene til lukt

Miljødirektoratet vurderer at Aleris Aluminium Rausand ikke har dokumentert
at dere har gjennomført tilstrekkelige tiltak for å redusere luktutslipp og 
overholde kravene i tillatelsen. Miljødirektoratet informerer med dette at 
tvangsmulkten på kr. 50 000,- per døgn løper fra og med 1. juni 2014.

Miljødirektoratet varsler at vi vurderer å vedta stans av virksomheten inntil 
dere kan vise at kravene i tillatelsen overholdes. Dere kan sende skriftlig 
kommentarer på varselet om stans innen 23. juni 2014.

Vi viser til:

 Tillatelse av 30. juni 2006 med siste endring av 27. november 2013

 Vedtak om tvangsmulkt for å overholde luktkrav, datert 6. januar 2014

 Søknad om utsettelse av frist for overholdelse av luktkrav, datert 24. mars 2014

 Utsettelse av frist for overholdelse av luktkrav, datert 28. mars 2014

 Tilbakemelding på overholdelse av luktkrav, datert 26. mai 2014

Bakgrunn

Miljødirektoratet oversendte endret tillatelse til Aleris Aluminium Raudsand den 27. november 

2013. I endret tillatelse skjerpet vi inn utslippsgrensene til luft, ga nytt vilkår om renhold på 

bedriftsområdet, nye vilkår om luktutslipp, pålegg om utredning av tiltak for å redusere diffuse 

utslipp, og endret krav om utslippskontroll. I endret tillatelse varslet vi tvangsmulkt for etterlevelse 

av luktkravene i tillatelsen, og tvangsmulkten ble vedtatt i brev av 6. januar 2014. Fristen for å 

følge opp de nye kravene i tillatelsen ble satt til 1. april 2014.

I vedtak av 28. mars 2014 fikk dere utsatt frist til 31. mai 2014 for etterlevelse av luktkravene i 

tillatelsen. Fristen ble gitt på vilkår om at dere innen 31. mai skulle sende oss dokumentasjon som 

viser at bedriften har gjennomført tilstrekkelig tiltak for å redusere luktutslipp og dermed 

overholde kravene i tillatelsen. Dersom denne fristen ikke overholdes, ville det påløpe en 
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tvangsmulkt på 50 000 kroner per døgn til kravet er oppfylt.

Dere har tidligere vurdert at det er utslippene til luft fra vannskrubberen (Envimac) som gir de 

største bidraget til luktutslipp fra virksomheten, og et av tiltakene for å redusere lukt i omgivelsene

er å øke pipen til vannskrubberen. Høyden på pipen til vannskrubberen er økt med 6 meter, og har i 

dag en total høyde på 18 meter. Da dere forlenget pipehøyden viste det seg at denne har hatt en 

negativ effekt på stabiliteten til vannskrubberen, og at vannskrubberen og betongplattformen den 

står på ikke er konstruert for å kunne tåle en høyere pipe. Dere har derfor jobbet med andre 

løsninger for å redusere luktutslippet fra vannskrubberen, og dere har vurdert ulike pipehøyder til 

eksisterende vannskrubber.

Diffuse utslipp fra virksomheten bidrar også til lukt, og dere har tidligere gjort utbedringer av 

avgassingshallen, viftehuset, knusehallen og rengjøring av bedriftsområdet for å redusere diffuse 

utslipp.

Dokumentasjon for å overholde luktkravene

I brev av 26. mai 2014 gir dere tilbakemelding på overholdelse av luktkravene i tillatelsen. Den 

oversendte dokumentasjonen inneholder: Opplysninger om at dere har redusert diffuse utslipp, 

dokumentasjon på at dere har bestilt en ny pipe til vannskrubberen, dokumentasjon på interne 

undertrykksmålinger for å redusere diffuse utslipp fra avgassingshallen, fremdriftsplan for ny 

bestilling og montering av ny pipe til vannskrubberen, og nye spredningsberegninger som viser 

spredningen av lukt ved økt pipehøyde på vannskrubberen.

Dere informerer om at tiltakene for å redusere diffuse utslipp har ført til at lukt i omgivelsene er 

redusert. Dere har utført ytterligere utbedringer av avgassingshallen ved å sikre at det er 

undertrykk på hallen når porten åpnes, og viftehuset er tettet. Dette verifiserer dere med interne 

målinger. Videre informerer dere at dere har inngått avtale om å bygge en ny pipe som skal settes 

på eksisterende renseløsning (vannskrubber). Den nye pipen vil være ferdig montert i første uken i 

august, og dere informerer om at dere ikke klarer å overholde luktkravene inntil ny pipe er 

montert.

Dere har utført en ny spredningsberegning av lukt i nærområdet, og beregningene er basert på 

maksimalt utslipp til luft fra virksomheten og ulike pipehøyder på vannskrubberen. 

Spredningsberegningen viser ikke lukten i nærområdet med dagens pipehøyde og utslipp. Dere 

opplyser imidlertid at dere fra og med 1. juni har redusert driften med 25 %. Den reduserte driften 

vil, etter deres mening, føre til mindre utslipp til luft og dermed mindre lukt i nærområdet. Dere 

opplyser videre at dere kan kjøre med samme vannmengde på vannskrubberen som ved normal 

produksjon, og dermed oppnår dere en mer effektiv og høyre rensing av utslippene til luft.

Miljødirektoratets vurderinger

Det har vært store utfordringer med lukt fra virksomheten helt siden oppstart. Folkehelseinstituttet 

har tidligere konkludert med at utslippene til luft fra virksomheten ikke representerer noen direkte 

helsefare for naboer, verken ved kortvarig eller langvarig eksponering. Likevel har lukt fra 

virksomheten vært til stor sjenanse for naboer som bor tett på bedriften, Miljødirektoratet endret

derfor tillatelsen i 2013 og satt strengere krav til lukt.
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I tilbakemeldingen om overholdelse av luktkrav av 26. mai oppsummerer dere at dere har gjort 

ytterligere tiltak på avgassingshallen og viftehuset for å redusere de diffuse utslippene. Et av 

tiltakene består i at dere nå sørger for at det er undertrykk i avgassingshallen når porten åpnes, 

som dere verifiserer med interne målinger. Vi vurderer imidlertid at dere ikke har dokumentert om 

de samlede tiltakene for å redusere diffuse utslipp til luft har vært tilstrekkelig for redusere lukten 

fra virksomheten.

Dere har gjort en ny spredningsberegning av lukt som viser spredningen av utslippet med nye 

pipehøyder for vannskrubberen, og den nye plassering av gassvasketårnet (Whitestack). 

Beregningene er basert på det maksimale utslippet til luft, og viser ikke spredningen av lukt med 

nåværende pipehøyde og dagens utslipp.

I spredningsberegningen av lukt konkluderes det med at høyden på vannskrubberen må opp i 34 

meter for å gi en bidragsverdi ned mot 1 ou/m3 for aller nærmeste nabo, og for å unngå nedslagsfelt 

med bidragsverdi over 1 ou/m3 andre steder i boområdene sør for anlegget. Denne grenseverdien er 

satt som krav i tillatelsen fra oss. Dere har videre informert oss om at den nye pipehøyden på 

vannskrubberen vil være 28 meter, men dere har ikke dokumentert om ny pipehøyde vil være 

tilstrekkelig for å overholde luktgrensene i tillatelsen. Vi ser i spredningsberegningen at det er en 

nabo som er nærmere bedriften enn reseptor 1, 2 og 3, og vi påpeker at luktgrensen gjelder ved 

nærmeste nabo. Vi forutsetter at dere tar hensyn til dette når dere gjennomfører luktreduserende 

tiltak.

I vurderingen av utsatt frist for å overholde luktkravene frem til 31. mai 2014 la vi til grunn at dere 

jobbet med å finne løsninger for å redusere luktutslippet fra vannskrubberen, og at dere jobbet

med å få en bedre forståelse av gassens sammensetning, hva som bidrar til lukt, for å finne riktig 

renseløsning. I tilbakemeldingen til oss har dere ikke vist til resultatene fra dette arbeidet.

I endret tillatelse fikk dere pålegg om å utrede tiltak for å redusere diffuse utslipp fra 

virksomheten, jf. tillatelsen pkt. 14.1. Miljødirektoratet vurderer at pålegget ikke er tilstrekkelig 

besvart, og ber derfor om ytterligere dokumentasjon på tiltak for redusere diffuse utslipp. 

Utredningen skal inneholde vurdering av hvor mye de diffuse utslippene har blitt redusert ved de 

utførte tiltakene og hva som kan reduseres ved ytterligere tiltak og kostnader ved nye tiltak. 

Redegjørelsen skal omfatte transport av saltslagg på bedriftsområdet, bygging av ny avgassingshall, 

og andre tiltak som forventes å gi stor reduksjon i diffuse utslipp fra virksomheten.

Spredningsberegningen som dere har sendt inn legger til grunn at det kun er diffuse utslipp fra 

shippinghallen. Vi mener det også er viktig å få avklart om det i tillegg fremdeles er andre kilder til 

diffuse utslipp fra virksomheten.

Miljødirektoratet vurderer at den tilsendte dokumentasjonen ikke viser at dere per nå har 

gjennomført tilstrekkelige tiltak for å redusere luktutslipp og overholde kravene i tillatelsen. Dette 

begrunner vi med at dere selv har vurdert at dere ikke klarer å overholde luktkravene før ny pipe er 

på plass, at dere ikke har gjort spredningsberegninger av lukt med nåværende pipehøyde og utslipp 

til luft, og at dere ikke har dokumentert om redusert produksjon sammen med tiltakene for å 

redusere diffuse utslipp er tilstrekkelig for å redusere lukt fra virksomheten.
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Miljødirektoratet gir ikke ytterligere utsatt frist for å oppfylle luktkravene i tillatelsen. Dette 

innebærer at virksomheten trolig må stanse fram til ny pipe er montert, for å unngå at tvangsmulkt 

påløper. Dere har opplyst per epost at konsekvensene av dette vil være at 12 personer må 

permitteres over sommeren, og at bedriften trolig vil påføres et tap i størrelsesorden 1,4 millioner

kroner. Miljødirektoratet ser at dette vil være tyngende for bedriften, men vi mener likevel at det 

ikke er uforholdsmessig tyngende i og med at driftsstansen vil være midlertidig, skje samtidig med 

avvikling av fellesferien, og veid opp mot de ulemper brudd på luktgrensene vil føre til for naboene 

gjennom sommermånedene. Vi vil også påpeke at vi i lang tid har hatt dialog med dere om behovet 

for å redusere lukt til omgivelsene, og at dere i fjor høst var kjent med de nye kravene i tillatelsen.

Miljødirektoratet informerer med dette at tvangsmulkten på kr. 50 000,- per døgn løper fra og med 

1. juni 2014. Tvangsmulkten vil løpe inntil dere kan dokumentere at dere har gjennomført 

tilstrekkelige tiltak for å redusere luktutslipp og overholde kravene i tillatelsen.

Varsel om stans

Selv om tvangsmulkten nå løper, og dette trolig innebærer at virksomheten må stanse midlertidig 

for unngå at den fortsetter å løpe, ønsker Miljødirektoratet å forsikre som at Aleris Aluminium 

Raudsand ikke drives i strid med tillatelsen gjennom sommeren. Av hensyn til naboene og på 

bakgrunn av at dere har fått gjentatte utsatte frister for å imøtekomme kravene til luktreduserende 

tiltak varsler vi at vi vurderer å vedta midlertidig stans i driften. Vedtaket vil innebære stans av 

virksomheten med umiddelbar virkning når vedtaket fattes. Vi viser til tillatelsen pkt. 2.2 om plikt 

til å overholde grenseverdier og pkt. 2.3 om plikt til å redusere forurensning så langt som mulig. 

Miljødirektoratet minner om at disse vilkårene i tillatelsen også gjelder i perioden frem til vi 

eventuelt vedtar stans i driften ved anlegget.

Miljødirektoratet vurderer å stanse virksomheten inntil følgende dokumentasjon er innsendt:

· Dere skal sende oss dokumentasjon som viser at bedriften har gjennomført tilstrekkelig 

tiltak for å redusere luktutslipp og overholder kravene i tillatelsen.

· Dere skal sende oss dokumentasjon på ulike løsninger for å øke renseeffektiviteten og 

redusere luktutslippet fra vannskrubberen med opplysninger om gassens sammensetning og 

hva som bidrar til lukt.

· Dere skal sende oss dokumentasjon på om den nye pipehøyden på vannskrubberen er 

tilstrekkelig for å overholde luktgrensene ved nærliggende boliger.

· Dere skal sende en ny besvarelse på pålegget om utredning av tiltak for å redusere diffuse 

utslipp til luft, jf. tillatelsen pkt. 14.1.

Det varsles herved i henhold til forvaltningsloven § 16 om at det vil bli fattet vedtak om stans av 

virksomheten for å sikre at kravene i tillatelsen overholdes. Vedtaket om stans av virksomheten vil 

bli gitt med hjemmel i forurensningsloven § 7 fjerde ledd.
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Dere kan sende kommentarer til dette varselet om stans av virksomheten til Miljødirektoratet innen 

23. juni 2014. Kommentarene skal sendes elektronisk til post@miljodir.no med kopi til 

saksbehandler.

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Ingvild Marthinsen Henrik Ness Mikkelsen

seksjonsleder overingeniør

Kopi til:

Nesset kommune Kommunehuset 6460 Eidsvåg I Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde

Naboer
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Ruteendringsprosessen 2015- Innspel frå kommunane, skular, 

operatørar og brukarar 
 

Den årlege ruteendringsprosessen for ferje-, hurtigbåt- og bilrutene vil starte primo 
august 2014. Eventuelle endringar vil gjelde frå 1. mai 2015.Vi gjer merksam på at 
enkelte ferjesamband har ruteendring frå 1. januar 2015 i samband med ny 

anbudsperiode. 
 

Vi har framskynda prosessen og tidsplanen for å få ei meir rasjonell framdrift og eit 
godt sluttresultat. Dette mellom anna for å få levert rutehefta ut rettidig. 
Fylkeskommunen har fått pålegg frå Samferdselsdept om at ruteinformasjon skal 

vere tilgjengeleg for kundane 4 månadar før ny ruteperiode. 
 

Kommunar og andre som ønskjer å gje innspel til prosessen blir no bedne om å 
kome med desse. Innspela (buss,ferje og hurtigbåt) blir å sende samla til Møre og 
Romsdal Fylkeskommune v/samferdselsavdelinga som vil formidle innspela til rette 

instans (rutebilselskap, ferjeselskap og/eller Statens vegvesen). Gjer vel og nytt 
skjema som er vedlagt på innspela. 

 
I den grad kommunane har ønskje om ruteendringar, så er utgangspunktet at 
desse må finansierast innanfor eksisterande økonomiske ramme. Fylkeskommunen 

har fortida avgrensa økonomiske ressursar. Det er såleis ønskeleg at kommunane 
og andre har ein prioritet (kva er viktigast) i sine innspel. Eventuelle forslag til kutt 

i ruter med dårleg belegg, kan styrke forslag til auke på ruter der behovet er 
aukande.  
 

Vi ber om at innspel blir sendt oss seinast innan 20. august 2014. Eventuelle 
innspel som kjem inn etter denne datoen vil ikkje bli tatt til følgje. Dette for 

å ha ein god og ryddig prosess.  
 
 
 
 

 
 

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

   Svein Ivar Aarskog 23.05.14 

Med helsing   
  

Dag Hole   Svein Ivar Aarskog 

seksjonsleiar   Rådgivar 
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Hei.

Vedlagt følgjer brev i samband med ruteendringsprosessen 2015.

Ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål.

Ha en fin og trivelig dag!

Med vennlig hilsen

Frode Kvalheim
Rådgiver - samferdselsavdelinga
Møre og Romsdal Fylkeskommune

Fylkeshusa 6404 Molde
Telefon (+47) 71 25 86 79
Mobil (+47) 93 06 37 80
frode.kvalheim@mrfylke.no
www.mrfylke.no
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Til postmottak alle IKT Orkidé kommuner.
Kopi Nordmøre Næringsråd

Vedlagt er godkjent årsberetning for IKT Orkidé 2013 (godkjent av styret 28.3.14)

Sendes kommunen som orientering.
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ÅRSBERETNING 2013 

IKT Orkidé 
 

Kommunene på Nordmøre: Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, 
Sunndal, Surnadal og Tingvoll, samt Romsdals kommunene: Fræna og Nesset har inngått et 
forpliktende interkommunalt samarbeid om IKT. Samarbeidet kalles IKT Orkidé. Samarbeidet 
har eksistert siden 1997, med nåværende organisering siden 2008. 
 
Formålet med IKT Orkidé er å møte felles IKT utfordringer for deltakerne gjennom innkjøp, 
implementering og drift av felles løsninger som ivaretar kommunenes IKT behov, imøtekommer 
myndighetskrav og gir innbyggerne tilgang til døgnåpne kommunale tjenester.  
 
IKT Orkidé styret i 2013 
 

Styreleder Per Ove Dahl, Sunndal kommune   
Nestleder Kirsten Stensø Skaget, Smøla kommune  

Magne Torsetnes, Aure kommune       
Berit Hannasvik, Averøy kommune 
Oddvar Vetvik, Eide kommune 
Odd Eirik Bergheim (Per Øverm0 fram til 1.9.13), Fræna kommune 
Tomas Eikrem, Gjemnes kommune 
Bente Løvik, Halsa kommune      
Karl Kjetil Skuseth, Kristiansund kommune  
Liv Husby, Nesset kommune 
Gunnhild Strupstad, Rindal kommune 
Astrid M. Høivik, Surnadal kommune 
Bjørn Sletbakk, Tingvoll kommune   

 
IKT Orkidé sitt arbeidsutvalg er satt sammen av 6 representanter fra Styret. Disse er 
understreket i oversikten over. 
 
 
 

Antall møter og saker behandlet i styret og arbeidsutvalget i 2013 er som følger: 
 
 Møter Behandlede saker 
Styret 7 44 
Arbeidsutvalget 6 46 
Ledersamlinger 2  
Koordineringsmøte faggruppe ledere 1  
 
Nytt av året er at vårt arbeidsutvalg har to årlige felles møter med Orkidé sitt arbeidsutvalg. 
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I tillegg ble det avviklet Strategiseminar 12. og 13.9 med ca. 160 deltagere. Første dag var viet 
felles tema ”eORKidé - Elektroniske tjenester til folket”, mens andre dag ble brukt av 

faggruppene. 
 
Ansatte og engasjement i IKT Orkidé 
 
IKT Orkidé har ved regnskapsårets slutt 2 ansatt. De er ansatt i Sunndal kommune, på samme 
vilkår og avtaler som øvrige ansatte (fordi Sunndal kommune er vertskommune for IKT 
Orkidé) 
 
IKT Orkidé har en rekke engasjement stillinger. Det gjelder prosjektledere, faggruppeledere og 
driftsressurser i driftsteam. Felles for disse stillingene er at det har opprettholdt sine 
ansettelsesforhold i egen kommune. Det er laget en arbeidsavtale for frikjøp mellom 
kommunen og IKT Orkidé. 
 
Samlet er det 9,25 årsverk knyttet til IKT Orkidé ved utgangen av 2013. En øking på 1,50 fra 
2012. 
 
Funksjon Samlet stillings prosent 

Faggruppeleder 220 
Driftsteam 195 
Prosjekt 310 
Administrasjon/ledelse 200 
Samlet 925 
 
Faggruppeledere 
Funksjon Navn Stillings % Ansatt i 

Portal Svein Taknæs 50 *) Kristiansund 
Oppvekst Tore Lien 50 Sunndal 
Oppvekst Astrid M. Høivik 10 Surnadal 
Sak/arkiv Liv I.L. Holten 20 Gjemnes 
Omsorg Jan Morten Dale 20 Fræna 
Helse & Familie Kjetil Tore Fjalestad 20 Kristiansund 
Økonomi Peder Hønsvik 20 Aure 
Kommunal teknikk Odd-Arild Bugge 20 Kristiansund 
IKT Arild Ovesen 20 Kristiansund 
Samlet  220  
 
*) Svein Taknæs sin rolle er en kombinasjon av faggruppeleder og driftsteam portal. 
Driftsteam 
Funksjon Navn Stillings % Ansatt i 

Driftsteam koord. Arild Ovesen 15 Kristiansund 
Driftsteam gen. drift Hans A. Johansen 20 Kristiansund 
Driftteam ephorte Hans A. Johansen 20 Kristiansund 
Driftsteam gen. drift Bengt Brevik 20 Kristiansund 
Driftsteam LØP Bengt Brevik 50 Kristiansund 
Driftsteam gen. drift Roy Eltvik 30 Fræna 
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Driftsteam gen. drift Kjetil Rangnes 20 Smøla 
Driftsteam Skansen Kjetil Rangnes 5 Smøla 
Driftsteam Visma O. Kjetil Sogge 20 Surnadal 
Samlet  195  
 
Prosjekt 
Funksjon Navn Stillings % Ansatt i 

Meldingsløftet 
Prosjektleder 

Atle Betten 50 Kristiansund 

Meldingsløftet Jan Morten Dale 20 Fræna 
Meldingsløftet Steinar Holm 20 IKT Orkidé 
Meldingsløftet Evelyn H. Larsen 20 Hareid 
LØP, prosjektleder  Harald Bergdal 50 Tingvoll 
LØP, delprosj. HRM Nermana Kurtovic 50 Kristiansund 
Barnehageløftet Torill Helgetun 50 Surnadal 
Kvalitetssystem Annett Ranes 50 Surnadal 
Samlet  310  
 
I tillegg har vi prosjektansatte i Skansen (3,4 årsverk). Disse er ansatt i Aure kommune. Her er 
det ikke en arbeidsavtale pr. ansatt, men en avtale om leveranse. 
 
Administrasjon/ledelse 
Funksjon Navn Stillings % Ansatt i 

Daglig Leder Steinar Holm 100 Sunndal 
Rådgiver  Trond Brekken 100 Sunndal 
Samlet  200  
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Regnskap og driftsresultat. 
 
Regnskapet for IKT Orkidé er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. 
Regnskapet ligger som en del av Sunndal kommunes regnskap. 
 
  Inngående 2013 Saldo 31.12.13 

  
 

Bruk/avsetning   

Drift  -1 465 121 -509 421 -1 974 543 

Prosjekter -5 851 191 -8 769 185 -14 620 377 

Investering -1 590 969 419 604 -1 171 092 

Bufferfond -85 687 0 -85 687 

Netto -8 992 968 -8 859 002 -17 851 699 

 
Kommentar: Årsaken til det store overskuddet er prosjektmidler som ikke er utbetalt 
leverandørene. IKT Orkidé har hentet inn kommunenes egenandel, men gjenstår med betaling 
til leverandør. Det kan skyldes forsinkelse i prosjektet, eller at betalingsavtalene er slik at 
utbetaling skal skje etter at løsning er godkjent. 
 
Oversikt over saldo pr. område pr. 31.12.13.  
 
Drift: 
 

  2011 2012 2013 

1130 Driftsadministrasjon -115 144 -361 489 -223 029 

1131 Drift av maskiner og utstyr 0 0 0 

1140 Drift Ephorte -37 928 -41 890 -40 846 

1142 Drift oppvekstsystem -393 637 -720 264 -795 884 

1145 Drift Agresso -42 730 -81 719 -195 513 

1148 Drift E-bygg -122 539 -117 363 -112 637 

1150 Driftsutgifter til fordeling -97 512 0 0 

1156 Portal og e-tjenester -193 705 -142 394 -100 976 
1163 Skoleutvikling   -208 688 

1170 Feide   -106 233 

1181 Drift plan og byggesaksdialog   -190 738 

   -1 003 198 -1 465 121 - 1 974 543 

 
Kommentar:  
Prosjektene 1130 Driftsadministrasjon og 1131 Drift av maskiner og utstyr er samkjørt slik at det føres 
felles netto resultat. 
På et driftsområde er det større overskudd. For de andre områdene er det mindre overskudd som står 
som buffer. 
 
1142: Drift oppvekstsystem 
Årsaken til det store overskuddet er manglende leveranse fra leverandør, noe som har medført 
reduserte kostnader for IKT Orkidé. Styret har vedtatt at kr. 350.000,- av overskuddet skal brukes til 
utvidet satsing innen oppvekst i 2014 ( AU sak 32/13). 
 
1163: Skoleutvikling/faggruppe Oppvekst 
Faggruppen Oppvekst fikk tilført 300.000,- fra Feide prosjektet (ved prosjekt avslutning). Skal brukes 
til kompetansetiltak over 3 år (2013, 2014 og 2015). Her står det igjen 200.000,- til 2014 og 2015. 
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Løpende prosjekter: 
 

  2011 2012 2013 

1135 Digitalisering, SKANSEN -524 832 -795 532 -1.957.173 

1141 Innføring av felles oppvekstsystem -1 142 573 -1 163 240 -1.156.855 

1146 Innføring av felles kvalitetssystem -250 000 -248 104 -1.485.835 

1154 Orkide Krafttak -257 615 0 0 

1155 SKoleløftet - FEIDE -1 235 311 -400 172 0 

1161 Plan- og byggesaksportal -1 087 397 -1 181 912 -306.193 

1162 Meldingsutbredelse (KOMUT )  -670 -21.699 

1168 Hovedprosjekt LØP  -1 888 737 -8.515.750 

1169 Felles for framtiden  -172 821 -450.000 

1172 Barnehageløftet (Orkide)   -404.556 

1173 Felles meldingstjenester (Orkide)   -236.596 

1174 Felles HSPro (Orkide)   -29.755 

1175 Felles Profil ( Orkide)   -55.964 

 
  -4 497 729 -5 851 191 -14 620 377 

 
Kommentar:  
1135: Skansen  
Skansen selger oppryddingstjenester til kommunene som deltar. Dette gir inntekter i prosjektet, men 
medfører også forlenget prosjektperiode. Overskuddet skal brukes til å dekke en forlenget 
prosjektperiode. 
 
1141: Innføring av felles oppvekstsystem 
Her har vi ikke gjort opp leveransen. Venter på produkt som kan godkjennes. Skal i følge leverandøren 
komme i høsten 2014. 
 
1146: Innføring av felles kvalitetssystem 
Prosjektet har blitt utsatt grunnet problemer med å få på plass prosjektleder. Prosjektleder på plass 
sommeren 2013. Anskaffelse av løsning kommer i 2014. 

 
1161: Plan- og byggesaksportal 
Prosjektet er ikke avsluttet pr.31.12.13. Er i ferd med å avsluttes. 
 
1162: Meldingsutbredelse (KOMUT). 
I balanse. Her finansierer tilskudd fra Norsk Helsenett inn leie av ressurser for arbeid med 
meldingsutbredelse i hele Møre og Romsdal. 
 
1168: Hovedprosjekt LØP 
Kommunene har betalt inn sine egenandeler. Løsning er levert, men alle moduler er ikke tatt i bruk. 
Det meste av betaling til leverandør er ikke gjort. Gjøres etter at løsninger er godkjent 

 
1169: Felles for framtiden 
Forprosjekt for felles pleie og omsorgs løsning. Prosjektet avsluttes i 2014. 

 
1172: Barnehageløftet 
Utviklingsprosjekt for barnehagesektoren. Belastning av prosjektleder for 2013 blir bokført i 2014. 

 
1173: Felles for meldingstjener 



6 
 

Prosjekt for å etablere en felles meldingstjener for kommuner som har Visma produktene HsPro og 
Profil. Brukes for formidling av meldinger til HF og fastlege. Brukes av kommunene: Averøy, Eide, 
Fræna, Gjemnes, Kristiansund, Nesset og Surnadal. 
 
1174: Felles HsPro 
I forbindelse med oppgradering til ny versjon av programmet for Helsetjenesten fra Visma, HsPro, er 
løsningen overført fra den enkelte kommune til fellespunktet. Gjelder for kommunene Averøy, Eide, 
Fræna, Kristiansund og Surnadal. Den nye versjonen er tilpasset meldingsutveksling (via felles 
meldingstjener). 
 
1175: Felles HsPro 
I forbindelse med oppgradering til ny versjon av programmet for Pleie og omsorgs tjenesten fra 
Visma, Profil, er løsningen overført fra den enkelte kommune til fellespunktet. Gjelder for 
kommunene Gjemnes, Kristiansund og Nesset. Den nye versjonen er tilpasset meldingsutveksling (via 
felles meldingstjener). 
 
 
 
 
 

 
Investering: 
 

  2011 2012 2013 
1149 Orkide samdrift IKT - investeringer -367 461 -1 590 969 -1 171 092 

 
Kommentar:  
Det er satt av kr. 800.000,- til Beredskap og informasjonssikkerhet. Dette er bare delvis gjennomført 
slik at det står igjen ca. 500.000,- 
  
Det var satt av midler til oppgradering av teknisk løsning for Ephorte. Dette er delvis gjennomført. 
Utbytting av database løsning er ikke gjennomført. Vil bli gjennomført i 2014. 
 
Det ble også satt av investeringsmidler til ny backup løsning som ikke er sluttført. De samme gjelder 
for oppgradering til ny Epost løsning (Exchange 2013). 
 

Bufferfond: 
 

  2011 2012 2013 
25200135 Orkide bufferfond -85 687 -85 687 -85 687 

 
 
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen en fyllestgjørende 
informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Det har heller ikke inntrådt forhold etter 
årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2013. 
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Prosjekter og arbeidsområder i 2013 
 
Oppsettet følger handlingsplanen og budsjettet. 
 
Del 1: IKT Orkidé drift 
 
Det har generelt vært god stabil drift gjennom 2013. 
Det var en hendelse 2.1.13 og 3.1.13 som medførte problemer for brukerne å logge seg på det 
kommunale nettet. Feilen skyldtes feil konfigurering av nettet av leverandør, og ble raskt rettet. 
 
Kommunikasjonsløsning som ble levert i 2012 av Orkidenett har levert stabil kommunikasjon. 
God ytelse og stabil drift. Vi opplever at kommuner kan oppleve tregheter knyttet til enkelte 
løsninger, men ofte kan det skyldes lokale feil/mangler. Ser at slik feilsøking er krevende. Ser 
også at stadig større båndbredde stiller store krav til utstyr og konfigurering. 
 
Fortsatt er det problemer med store PDF filer knyttet til sak/arkivløsningen. Det er problemer 
med å distribuere elektroniske møtedokumenter når dokumentene blir for store. 
Innføring av ny innsynsløsning har gitt et bedre tilbud til publikum, men man er fortsatt ikke 
tilfreds med løsningen. 
 
Del 2: Basis investeringer 
 
Det er nå anskaffet en ny sikkerhetskopi løsning basert på sikkerhetskopi til disk. Løsningen 
består av to kabinetter som står i egne lokaler. Sikkerhetskopi av data på datarommet blir lagt 
på 1. kabinett. Disse data blir i tillegg kopiert over på 2. kabinett. Det 2. kabinettet kan også 
brukes av kommuner som ønsker en ekstra sikkerhetskopi av lokale data. 
 
IKT Orkidé har fått på plass en felles trådløs løsning. De fleste kommunene har fått på plass 
løsningen. Ansatte som besøker kommuner som har fått på plass løsningen får tilkobling til 
nettet uten ekstra pålogging. De får også tilgang til sine ressurser på samme måte som de gjør i 
sine hjemme kommuner. 
 
Vi har også fått en ny hjemmekontor løsning. Løsningen har blitt svært godt mottatt av 
kommunene. Løsningen gir brukerne tilgang hjemmefra på de samme systemene som man 
benytter på jobb. 
 
Vår felles epostløsning ble oppgradert høsten 2013. Vi benytter nå Exchange 2013. Brukerne 
har fått større epostkasser (10 gb pr. bruker), tilgang til bedre Webmail. 

 
Del 3: Løpende prosjekter 
 
Skansen 
Skansen er pr 31.12.2013 i full drift. 3,4 årsverk fordelt på fem personer arbeider ved 
skannesentret på Gullstein.   
 
Alle kommunene med unntak av Surnadal og Rindal har kjøpt rydde og/eller 
indekseringstjenester av oss. For å nå målsettingen om sluttføring av prosjektet i løpet av 
1.halvår 2015 vil vi øke bemanningen på rydde/indekseringssiden. Finansieres gjennom salg 
av tjenester til kommunene. 
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Aure Kommune: ferdig med bygg og deling 
Averøy kommune: ferdig med storparten av byggesaksarkivet, deling og landbruk skal ryddes 
av oss. 
Halsa kommune: ferdig med byggesaksarkivet, er i dialog med halsa om rydding/indeksering 
av deling og landbuksarkivet 
Gjemnes kommune: ferdig med bygg og deling, har ikke noe på landbruk. 
Fræna kommune: ferdig med bygg og delingsarkiv, har igjen noe på oppmåling og landbruk 
Rindal kommune: ferdig med bygg og deling, landbruksarkivet står klart til skanning 
Surnadal kommune: ferdig med byggesaksarkivet er godt i gang med delingsarkivet 
Sunndal kommune: ferdig med byggesaksarkivet og landbruksarkivet 
Nesset kommune: ferdig med bygg-, deling- og landbruksarkivet 
Smøla kommune: Tatt noe av både byggesaks-, delings- og landbruksarkivet 
 
Flere av kommunene har fått /vil få skannet flere sider en forprosjektet kalkulerte med, det vil 
utarbeides en modell for etterfakturering for de kommunene som har overskredet maks tall. 
 
Samarbeidet med leverandør Geomatikk-IKT fungerer fortsatt godt.  
Eide og Tingvoll har meldt seg inn i prosjektet, og vil kjøpe både rydde/indeksering og 
skannetjenester fra Skansen. Vi har ikke rukket å starte på arbeidet for Tingvoll og Eide i 2013. 
 
Hovedprosjekt LØP 
Forprosjekt knyttet til felles Lønn, Økonomi og Personal system ble gjennomført i 2011. Etter 
forprosjektet ble kommunene invitert til å delta på hovedprosjektet. Ti kommuner svarte JA.  
 
Prosjektet ble starter våren 2012 med Harald Bergdal som prosjektleder for første fase (anbud). 
Det ble også etablert en prosjektgruppe med deltagere fra kommunene og tillitsvalgte. 
Innkjøpskontoret har også deltatt. Anbudsdokumentene ble lagt ut i begynnelsen av desember, 
med svarfrist 31.1.13. 
 
Det ble ansatt prosjektleder for innføring av LØP i 50 %. Harald Bergdal skal lede prosjektet 
fram til 31.1.15. Med seg har han delprosjektleder Lønn & personal, Nermana Kurtovic (50%).  
 
Visma ble valgt som leverandør. Innføringsprosjektet har preget hele 2013. Kommunene tar i 
bruk den nye løsningen fra 1.1.14.  
 
Plan og Byggesaksportal (videreføre deltagelse eBygg) 
Prosjektet ble startet opp høsten 2011. Alle kommuner unntatt Fræna og Smøla deltar. 
Prosjektet var planlagt fullført 2012, men er forsinket. Særlig grunnet forsinket integrasjon mot 
sak/arkiv løsning (Ephorte). Oppgradering til Ephorte 5 som gjøres våren 2014 kreves for å få 
på plass integrasjonen. 
 
Prosjektleder Erling Stenberg, Kristiansund kommune vil lede prosjektet fram til sluttføring. 
 
Barnehageløftet 
Utviklingsprosjekt i regi av IKT Orkidé, for å hjelpe kommunene med sterkere fokus på bruk 
av IKT i barnehagen.  Alle kommunene unntatt Eide deltar. 
 
Torill Helgetun fra Surnadal kommune er prosjektleder. Prosjektet var til 2015. 
 
Felles kvalitetssystem (kvalitetsstyring) 
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IKT Orkidé nedsatte våren 2012 en arbeidsgruppe som skulle se på felles overordnet 
kvalitetssystem (og virksomhetsstyring).  
 
Aure, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal og Surnadal deltar i 
prosjektet. 
 
Det tok noe tid for å få på plass prosjektleder. Annett Ranes fra Surnadal kommune (50 % 
stilling) har ledet prosjektet fra august. Det er sendt ut anbudsdokument. Det kom to tilbud ved 
svarfristen. 
 
Prosessen med valg av leverandør ble igangsatt ved årsskiftet 2013/2014. Løsningen vil bli satt 
i drift i løpet av 2014. 
 
 
Felles for framtiden (forprosjekt felles pleie og omsorgs løsning) 
Faggruppen Omsorg har i flere år jobbet for å starte opp arbeidet mot en mulig felles pleie og 
omsorgsløsning.  Alle kommunene deltar nå i et felles forprosjekt som skal se på mulighet til å 
etablere en felles løsning. 
 
Ikomm A/S er valgt som rådgiver/konsulent gjennom en anbuds konkurranse. Prosjektet skal 
legge fram sitt råd til styret i mai 2014. 
 
Meldingsutveksling. Koordinator for Møre og Romsdal 
IKT Orkidé har en koordinator rolle for innføring av elektroniske meldinger mellom 
kommuner, fastleger og helseforetak i Møre og Romsdal. Norsk Helsenett bruker IKT Orkidé 
for å bredde meldingene. Atle Betten, Kristiansund kommune jobber i en 50 % stilling som 
prosjektleder. Med seg har han også Jan Morten Dale, Fræna (20 %) og Evelyn Haram Larsen, 
Hareid (20 %). 
 
IKT Orkidé fikk denne rollen i 2012. Prosjektet avsluttes i 2014 
 
ePhorte oppgradering 
Vår ePhorte 4 løsning har begrensninger vedrørende integrasjon med andre løsninger (Svarut, 
geointegrasjon med plan og byggesaksdialog m.m.). Dette og av andre årsaker er det besluttet 
at ePhorte skal oppgraderes til ePhorte 5. ePhorte 5 støttet NOARK 5 standarden. 
Faggruppeleder Liv I.L. Holten er prosjektleder for oppgraderingen. Hans Arvid Johansen fra 
driftsteamet har ansvaret for den tekniske løsningen. Det settes opp en helt ny tekniske løsning 
for den ny versjonen av ePhorte. Største endring for brukerne er ePhorte via outlook. 
Innføringsarbeidet har pågått i hele høst. Ny løsning settes i drift i februar/mars 2014. 
 
 
Del 4: Nye prosjekter 
 
I forbindelse med handlingsplanen for 2014 – 2017 vedtok IKT Orkidé å sende ut invitasjon til 
tre nye prosjekt. Invitasjonene ble sendt ut høsten 2013 med svarfrist 31.12.13 
 
Svarut 
Svarut prosjektet er vår digitaliseringsprosjekt. Det er vårt prosjekt som skal sørge for at vi får 
på plass myndighetenes krav om digitalt førstevalg. Prosjektet jobber for at fleste mulig av 
kommunenes tjenester kan nås digitalt. 
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Svarut er også navnet på en tjeneste som gjør at kommunene kan sende svar til innbyggerne 
digitalt. Svar sendes innbyggernes digitale postkasse. 
 
I prosjektet ligger også etablering av hele Kommuneforlagets skjemapakke. 
 
Individuell plan 
Dette er et prosjekt som er fremmet av faggruppe Helse & Familie. Mange kommuner ser 
behovet for et fagsystem knyttet til arbeidet med utarbeidelse av individuell plan. Det er 
faglige og økonomiske gevinster ved at en slik anskaffelse gjøres samlet. Derfor inviterer IKT 
Orkidé til et fellesprosjekt for å anskaffe en slik løsning. 
 
Felles bruker- og PC-administrasjonssystem (systemsenter) 
IKT Orkidé har lenge hatt et ønske om å ta i bruk en felles løsning for administrasjon av 
medlemskommunenes maskinpark. Flere kommuner har hatt slike prosjekt i pilotfase de siste 
årene, og har systemet i daglig bruk.  
Nå er systemet kommet i ny versjon. Kommunenes IT-ansatte har deltatt på kurs i løsningen, 
og med ny kommunikasjonsavtale i bunn, er det nå mulig å tilby løsningen fra fellespunktet. 
 
Med en ny felles løsning for PC administrasjon har man lagt et godt grunnlag for en felles 
brukerstøtte/helpdesk. 
 
 
 
Faggruppenes aktiviteter 
 
IKT Orkidé har følgende faggrupper: 
 Helse& Familie 
 IKT 
 Teknisk 
 Oppvekst 
 Portal  
 Omsorg 
 Sak/arkiv 
 Økonomi 
 
Det er god aktivitet i de fleste faggruppene.  
 
Faggruppe Teknisk manglet faggruppeleder fram til høsten 2013. Odd Arild Bugge, 
Kristiansund kommune, har gått i som faggruppeleder i høst. Det er nå storaktivitet i 
faggruppen.  
 
Faggruppe Økonomi har hatt liten aktivitet utover LØP prosjektet. Forventer at aktiviteten i 
faggruppe øker når LØP prosjektet avsluttes. Det er ikke laget årsmelding for 2013 
 
Faggruppenes årsmeldinger ligger som vedlegg. (ikke for Teknisk og Økonomi). 
 
Årets orkianere 2013 - pris for særskilt innsats 
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IKT Orkidé ønsker å hedre medarbeidere som har bidratt til IKT Orkidé sin suksess på en 
særlig god måte. 
Prisen ble innstiftet i 2012, og utdeles nå for 2013. 
 
Prisen består av et flott Orkidé glassfat laget av Kristin Brevig, samt evig berømmelse. 
 
I år ønsker styret å hedre: 
Svein Taknæs, Portal ansvarlig (Kristiansund kommune): 
Begrunnelse: Svein har over en årrekke bidratt til at våre portalløsninger (både internett, 
intranett og ekstranett) har holdt høy kvalitet. Mange stjerner på DIFI sine kåringer har blitt en 
vane. 
 
Liv I.L. Holten. Faggruppeleder sak&arkiv (Gjemnes kommune) 
Begrunnelse:  Liv har ledet faggruppen på en måte som har skapt stor aktivitet og innovasjon. 
Hun har påtatt seg prosjektleder oppgaver på toppen av faggruppeleder jobben. Dette har hun 
løst på en fremragende måte. 
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Arbeidsmiljø - ansatte 
Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker på arbeidsplassen. Selskapets 
ansatte/angasjerte har relevant erfaring og utdannelse for det arbeid de er satt til å utføre. Flere 
ansatte har deltatt på diverse kurs og seminarer for å øke kompetansen og for å kunne gi en 
bedre service for våre kunder. 
 
Miljø 
Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for 
det ytre miljø. Tvert i mot er det lagt vekt på ”grønne løsninger” som gir minst mulig 

strømforbruk.  
 
 
 

Sunndalsøra 19.03.2014 
 
 

Per Ove Dahl        Steinar Holm 
Styrets leder                                      Daglig Leder 
 
 

Vedleggsoversikt: 

 
 Regnskap 2013 Drift ansvar 1132 
 Regnskap 2013 Prosjekter ansvar 1131 
 Regnskap 2013 Investering ansvar 1133 
 Regnskap 2013 Bufferfond 
 Årsmelding 2013 – Faggruppe IKT 
 Årsmelding 2013 – Faggruppe Oppvekst 
 Årsmelding 2013 – Faggruppe Omsorg 
 Årsmelding 2013 – Faggruppe Portal 
 Årsmelding 2013 – Faggruppe Sak/arkiv 
 Årsmelding 2013– Faggruppe Helse & Familie 
 Årsmelding 2013– Faggruppe Teknisk 
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Regnskap 2013 Drift ansvar 1132 
 
 

 
Fondutvikling drift 2012 IKT Orkide driftsfond kto 25200134 

 
     
 

Driftsfond 01.01.2013 
  

-1 465 121,12 

 
Bruk/avsetning 2013 

  
-509 421,43 

 
Saldo 31.12.13     -1 974 542,55 

     
     
 

Detaljeoversikt over saldo på driftsfond 31.12.12 
 

     Prosjekt Prosjekt (T) 
 1130 Driftsadministrasjon -223 028,75 

1131 Drift av maskiner og utstyr   
1140 Drift Ephorte -40 846,33  
1142 Drift oppveksts. -795 883,68 
1145 Drift Agresso -195 513,27  
1148 Kart på Web -112 636,62 
1156 Portal og e-tjenester                    -100 975,61 
1163 Skoleutvikling/Faggruppe Oppvekst -208 687,75 
1170 Feide   -106 232,54 
1181 Drift Plan- og byggesaksdialog    -190 738,00 

   
  -1 974 542,55 

     
     

 

 
 
 

   Sunndal 30.01.14 
   Gunnvald Granmo 
   øk.sjef 
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Detaljert regnskap og budsjett pr prosjekt: 
Prosjekt 1130 Driftsadministrasjon 

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200134 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -361 489,03 (overskudd) 

 
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Beløp Budsjett 

1132 10100 Lønn i faste stillinger 724 698,96 0,00 

1132 10504 Lønn honorarer 12,00 0,00 

1132 10508 Telefongodtgjørelse - trekkpliktig 1 808,00 0,00 

1132 10901 Gruppelivsforsikring, trekkpl. 792,00 0,00 

1132 10902 Ulykkesforsikring, trekkpl. 323,04 0,00 

1132 10903 Arbeidsgiverandel pensjon 140 337,00 0,00 

1132 10990 Arbeidsgiveravgift 90 539,05 0,00 

1132 11000 Kontormateriell 281,27 0,00 

1132 11151 Bevertning 109 153,22 0,00 

1132 11200 Forbruksmateriell 14 987,31 0,00 

1132 11208 Utgiftsdekning 33 722,10 2 745 000,00 

1132 11209 Diverse utgifter 14 385,00 0,00 

1132 11300 Telefonutgifter 21 181,90 0,00 

1132 11301 Faste linjer/sentralbordkostnader 6 455,71 0,00 

1132 11500 Kursutgifter/opplæring - ikke oppg.pl. 353 867,86 0,00 

1132 11501 Kursutgifter/konferanse - ikke oppg.pl. 81 483,74 0,00 

1132 11600 Km.godtgjøring- oppg.pliktig, ansatte 3 558,45 0,00 

1132 11602 Kostgodtgjørelse - oppg.pliktig 11 198,00 0,00 

1132 11700 Reiseutgifter etter regning - ikke oppg.plikt. 16 403,56 0,00 

1132 11851 Yrkesskadeforsikring 139,44 0,00 

1132 11900 Husleie, leie av lokaler 122 974,40 0,00 

1132 12001 Utstyr 194 204,80 0,00 

1132 12002 Edb-utstyr 17 729,40 0,00 

1132 12100 Leie/leasing av transportmidler 66 876,80 0,00 

1132 12400 Serviceavtaler -4 126,80 0,00 

1132 12700 Konsulenttjenester 406 504,50 0,00 

1132 14290 Momskomp.utgift - drift 260 969,74 0,00 

1132 14500 Overføringer til andre kommuner 811 085,00 0,00 

1132 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -260 969,74 0,00 

Netto utgifter     3 240 575,71 2 745 000,00 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -2 813 098,00 -2 745 000,00 

1132 17700 Refusjon fra andre (private) -12 950,00  
 1132 17900 Overføring fra egne avdelinger/etater -392 400,00 0,00 

Netto inntekter     -3 218 448,00 -2 745 000,00 

Årets underskudd   22 127,71 0,00 

     Disponering - årets underskudd dekkes av fond 
  1132 19500 Bruk av bundne driftsfond -22 127,71 

 

     

 
Dekking av underskudd div andre prosjekt kr -116 332,57  

 

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -223 028,75 

 

     

 
NB! Prosjektet har dekket underskudd for prosjektene : 

  

 
1131 kr 116 332,57  
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Prosjekt 1131 Drift av maskiner og utstyr 
     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200134 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt 0,00 

 

 

Årets 
drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1132 10100 Lønn i faste stillinger 273 521,32                    -    

1132 10400 Lønn overtid 1 440,86                    -    

1132 10901 Gruppelivsforsikring, trekkpl. 363,00    3 029 400,00  

1132 10902 Ulykkesforsikring, trekkpl. 148,06                    -    

1132 10903 Arbeidsgiverandel pensjon 50 303,00                    -    

1132 10990 Arbeidsgiveravgift 33 703,60                    -    

1132 11209 Diverse utgifter 0,00                    -    

1132 11301 Faste linjer/sentralbordkostnader 55 350,00                    -    

1132 11500 Kursutgifter/opplæring - ikke oppg.pl. 849,63                    -    

1132 11851 Yrkesskadeforsikring 34,86                    -    

1132 12002 Edb-utstyr 5 424,00                    -    

1132 12400 Serviceavtaler 909 976,24                    -    

1132 12700 Konsulenttjenester 100 645,00  
 1132 14290 Momskomp.utgift - drift 260 772,68  
 1132 14500 Overføringer til andre kommuner 1 798 973,00  
 1132 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -260 772,68  
 Netto utgifter     3 230 732,57  3 029 400,00 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -2 969 400,00 -3 029 400,00 

1132 17700 Refusjon fra andre (private) -70 000,00 
 1132 17900 Overføring fra egne avdelinger/etater -75 000,00 
 Netto inntekter   -3 114 400,00 -3 029 400,00 

Årets underskudd   116 332,57 0,00 

     

 
Disponering - årets underskudd dekkes av fond 

  1132 19500 Bruk av bundne fond -116 332,57 
 

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 

  

 
Samlet underskudd salderes mot fond prosjekt 1130 -116 332,57 

 

 
Saldo fond prosjekt 1131 0,00 
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Prosjekt 1140 Drift Ephorte 
     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 
25200134 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -41 890,17 (overskudd) 

 
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1132 11500 Kursutgifter/opplæring - ikke oppg.pl. 58 759,76 0,00 

1132 11951 Lisenser 443 399,28 0,00 

1132 12400 Serviceavtaler 200 192,80 983 000,00 

1132 12700 Konsulenttjenester 38 760,00 0,00 

1132 14290 Momskomp.utgift - drift 177 756,46 0,00 

1132 14500 Overføringer til andre kommuner 242 934,00 0,00 

1132 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -177 756,46 0,00 

Netto utgifter     984 045,84 983 000,00 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -983 002,00 -983 000,00 

Netto inntekter     -983 002,00 -983 000,00 

Årets underskudd   1 043,84 0,00 

     

 
Disponering - årets underskudd dekkes av fond 

 1132 19500 Bruk av bundne fond -1 043,84 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -40 846,33 
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Prosjekt 1142 Drift oppvekstsystem 
     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200134 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -720 264,28 (overskudd) 

 
Årets drift 

  Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1132 11209 
 

0,00 902 800,00 

1132 11500 Kursutgifter/opplæring - ikke oppg.pl. 46 773,60 
 1132 11951 Lisenser 232 824,00 0,00 

1132 12400 Serviceavtaler 166 988,00 0,00 

1132 12700 Konsulenttjenester 4 545,00 0,00 

1132 14290 Momskomp.utgift - drift 112 782,65 0,00 

1132 14500 Overføringer til andre kommuner 92 452,00 0,00 

1132 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -112 782,65 0,00 

Netto utgifter     543 582,60 902 800,00 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -592 802,00 -902 800,00 

1132 17700 Refusjon fra andre (private) -26 400,00 0,00 

Netto inntekter     -619 202,00 -902 800,00 

Årets overskudd   -75 619,40 0,00 

     Disponering - årets overskudd avsatt til fond 
  1132 15500 Avsetning til bundne driftsfond 75 619,40 

 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -795 883,68 

  
  Her skal kr. 350.000,- settes av til satsing i oppvekstgruppen i 2014, ref AU sak 32/13)  
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Prosjekt 1145 Drift Agresso 

  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200134 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -81 719,87 (overskudd) 

 

Årets 
drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1132 11209 Diverse utgifter 0,00 630 000,00 

1132 11951 Lisenser 27 000,00 0,00 

1132 12400 Serviceavtaler 177 908,60 0,00 

1132 12700 Konsulenttjenester 8 000,00 0,00 

1132 14290 Momskomp.utgift - drift 53 227,15 0,00 

1132 14500 Overføringer til andre kommuner 303 296,00 0,00 

1132 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -53 227,15 0,00 

Netto utgifter     516 204,60 630 000,00 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -629 998,00 -630 000,00 

Netto inntekter     -629 998,00 -630 000,00 

Årets overskudd   -113 793,40 0,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

  1132 15500 Avsetning til bundne driftsfond 113 793,40 
 

     

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -195 513,27 
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Prosjekt 1148 Drift E-bygg 
   

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200134 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -117 363,62 (overskudd) 

 
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1132 11209 Diverse utgifter 0,00 172 000,00 

1132 12700 Konsulenttjenester 176 727,00 0,00 

1132 14290 Momskomp.utgift - drift 44 181,75 0,00 

1132 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -44 181,75 0,00 

Netto utgifter     176 727,00 172 000,00 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -172 000,00 -172 000,00 

Netto inntekter   -172 000,00 -172 000,00 

Årets underskudd   4 727,00 0,00 

     

 
Disponering - årets underskudd dekkes av fond 

  1132 19500 Bruk av bundne fond -4 727,00 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -112 636,62 
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Prosjekt 1156 Portal og e-tjenester 
  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200134 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt -142 394,15 (overskudd) 

 

Årets 
drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1132 11209 Diverse utgifter 0,00 850 000,00 

1132 11500 Kursutgifter/opplæring - ikke oppg.pl. 5 840,00 0,00 

1132 11951 Lisenser 205 475,84 0,00 

1132 12003 Programvare 62 144,80 0,00 

1132 12400 Serviceavtaler 72 781,20 0,00 

1132 12700 Konsulenttjenester 113 538,70 0,00 

1132 14290 Momskomp.utgift - drift 114 732,63 0,00 

1132 14500 Overføringer til andre kommuner 431 636,00 
 1132 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -114 732,63 0,00 

Netto utgifter     891 416,54 850 000,00 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -849 998,00 -850 000,00 

Netto inntekter     -849 998,00 -850 000,00 

Årets underskudd   41 418,54 0,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

  1132 19500 Bruk av  bundne driftsfond -41 418,54 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -100 975,61 
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Prosjekt 1163 Skoleutvikling/Faggruppe Oppvekst 

 

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 
25200134 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt 0,00 Nytt prosjekt 

 

Årets 
drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1132 10101 Lønn lærere grunnskole 235 568,72 0,00 

1132 10102 Avtalefestede tillegg 14 172,23 0,00 

1132 10901 Gruppelivsforsikring, trekkpl. 396,00 0,00 

1132 10902 Ulykkesforsikring, trekkpl. 163,56 0,00 

1132 10903 Arbeidsgiverandel pensjon 42 937,44 0,00 

1132 10990 Arbeidsgiveravgift 30 874,82 0,00 

1132 11209 Diverse utgifter 83 146,30 0,00 

1132 11300 Telefonutgifter -0,02 0,00 

1132 11500 Kursutgifter/opplæring - ikke oppg.pl. 107 221,46 0,00 

1132 11501 Kursutgifter/konferanse - ikke oppg.pl. 2 768,52 0,00 

1132 11600 Km.godtgjøring- oppg.pliktig, ansatte 11 742,30 0,00 

1132 11602 Kostgodtgjørelse - oppg.pliktig 9 984,00 0,00 

1132 11700 Reiseutgifter etter regning - ikke oppg.plikt. 8 742,82 0,00 

1132 11851 Yrkesskadeforsikring 52,68 0,00 

1132 11951 Lisenser 5 000,00 0,00 

1132 12002 Edb-utstyr 2 300,00 0,00 

1132 14290 Momskomp.utgift - drift 24 366,86 0,00 

1132 14500 Overføringer til andre kommuner 84 781,00 0,00 

1132 17100 Sykelønnsrefusjon fra folketrygden -1 902,00 0,00 

1132 17104 Refusjon feriepengeavs. sykelønn folketrygden -64,67 0,00 

1132 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -24 366,86 0,00 

Netto utgifter     637 885,16 0,00 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -546 400,00 0,00 

1132 19500 Bruk av bundne fond -300 172,91 0,00 

Netto inntekter     -846 572,91 0,00 

Årets overskudd   -208 687,75 0,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

1132 15500 Avsetning bundne fond 208 687,75 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -208 687,75 

 

     NB! Her er kr 300.172,91 fra prosjekt 1155 benyttet i 2013 
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Prosjekt 1170 FEIDE - drift (Orkide) 
  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 
25200134 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt 0,00 Nytt prosjekt 

 

Årets 
drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1132 10100 Lønn i faste stillinger 271 080,23 0,00 

1132 10400 Lønn overtid 14 408,50 0,00 

1132 10901 Gruppelivsforsikring, trekkpl. 429,00 0,00 

1132 10902 Ulykkesforsikring, trekkpl. 174,98 0,00 

1132 10903 Arbeidsgiverandel pensjon 51 475,00 0,00 

1132 10990 Arbeidsgiveravgift 35 782,19 0,00 

1132 11202 Velferdstiltak brukere 30 040,20 0,00 

1132 11208 Utgiftsdekning 1 162,98 0,00 

1132 11209 Diverse utgifter 1 075,00 620 000,00 

1132 11302 Kommunikasjon 1 228,80 0,00 

1132 11851 Yrkesskadeforsikring 104,58 0,00 

1132 11951 Lisenser 109 240,00 0,00 

1132 12002 Edb-utstyr 400,00 0,00 

1132 12400 Serviceavtaler 23 226,00 0,00 

1132 12700 Konsulenttjenester 73 940,00 0,00 

1132 14290 Momskomp.utgift - drift 59 518,75 0,00 

1132 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -59 518,75 0,00 

Netto utgifter     613 767,46 620 000,00 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -620 000,00 -620 000,00 

1132 19500 Bruk av bundne fond -100 000,00 0,00 

Netto inntekter     -720 000,00 -620 000,00 

Årets overskudd   -106 232,54 0,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

1132 15500 Avsetning av  bundne driftsfond 106 232,54 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -106 232,54 

 

     NB! Her er kr 100.000 fra prosjekt 1155 benyttet i 2013 
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Prosjekt 1181 Drift Plan- og byggesaksdialog (Orkide) 

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 
25200134 Orkide samdrift IKT - driftsprosjekt 0,00 Nytt prosjekt 

 

Årets 
drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1132 12003 Programvare 79 260,00 0,00 

1132 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 0,00 0,00 

Netto utgifter     79 260,00 0,00 

1132 17500 Refusjon fra kommuner -269 998,00 -630 000,00 

Netto inntekter     -269 998,00 -630 000,00 

Årets overskudd     -190 738,00 -630 000,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

1132 15500 Avsetning til bundne driftsfond 190 738,00 
 

     

     

     
 

Fondsbeholdning 31.12.13 -190 738,00 
   



 24 

Regnskap 2013 Prosjekter ansvar 1131 
 

     

 

Fondutvikling drift 2013 IKT Orkide prosjektfond  
kto 25200129 

 
     
 

Prosjektfond 01.01.2013 
  

-5 851 191,75 

 
Bruk/avsetning 2013 

  
-8 769 185,32 

 
Saldo 31.12.13     -14 620 377,07 

     
     
     
     
 

Detaljeoversikt over saldo på aktive prosjektfond 31.12.13 
 

     Prosjekt Prosjekt (T) Beløp 
1135 Digitalisering av eiendomsarkriv SKANSEN -1 957 173,18 
1141 Innføring av felles oppvekstsystem -1 156 854,65 
1146 Innføring av felles kvalitetssystem -1 485 834,89 
1161 Plan- og byggesaksportal -306 193,13 
1162 Meldingsutbredelse i Midt- Norge - KOMUT -21 699,22 
1168 Hovedprosjekt LØP -8 515 750,15 
1169 Felles for framtiden (Orkide) -450 000,50 
1172 Barnehageløftet (Orkide) -404 556,15 
1173 Felles meldingstjenester (Orkide) -236 596,00 
1174 Felles HSPro (Orkide) -29 755,20 
1175 Felles Profil ( Orkide) -55 964,00 

 
  -14 620 377,07 
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Detaljert regnskap og budsjett pr prosjekt: 
 

Prosjekt 1135 Digitalisering av eiendomsarkriv SKANSEN 
 

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -795 532,25 (overskudd) 

 
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1131 11209 Diverse utgifter 0 2 192 758,00 

1131 11600 Km.godtgjøring- oppg.pliktig, ansatte 1 450,80 0,00 

1131 11602 Kostgodtgjørelse - oppg.pliktig 290,00 0,00 

1131 11700 Reiseutgifter etter regning - ikke oppg.plikt. 244,48 0,00 

1131 12002 Edb-utstyr 254 894,24 0,00 

1131 12400 Serviceavtaler 69 665,60 0,00 

1131 12700 Konsulenttjenester 23 415,00 0,00 

1131 14290 Momskomp.utgift - drift 87 000,23 0,00 

1131 14500 Overføringer til andre kommuner 1 453 756,95 0,00 

1131 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -87 000,23 0,00 

Netto utgifter   1 803 717,07   

1131 17500 Refusjon fra kommuner -2 965 358,00 -2 192 758,00 

Netto inntekter   -2 965 358,00 -2 192 758,00 

Årets overskudd   -1 161 640,93 0,00 

     

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

  1131 15500 Avsetning til bundne driftsfond 1 161 640,93 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -1 957 173,18 
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Prosjekt 1141 Innføring av felles oppvekstsystem 
  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -1 163 240,65 (overskudd) 

 
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1131 14500 Overføringer til andre kommuner 6 386,00 0,00 

Netto utgifter     6 386,00 0,00 

0 0 0 0,00 0,00 

Netto inntekter     0,00 0,00 

Årets underskudd   6 386,00   

     

 
Disponering - årets underskudd dekkes av fond 

  1131 19500 Bruk av bundne fond -6 386,00 0,00 

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -1 156 854,65 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjekt 1146 Innføring av felles kvalitetssystem 

  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -248 104,89 ( overskudd) 

 

Årets 
drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1131 11208 Utgiftsdekning 450,00 0,00 

1131 14500 Overføringer til andre kommuner 161 820,00 0,00 

Netto utgifter     162 270,00 0,00 

1131 17500 Refusjon fra kommuner -1 400 000,00 0,00 

Netto inntekter     -1 400 000,00 0,00 

Årsoverskudd     -1 237 730,00   

     

 
Disponering - årets overskudd settes  av  på fond 

  1131 15500 Avsatt bundne fond 1 237 730,00 0,00 

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -1 485 834,89 
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Prosjekt 1161 Plan- og byggesaksportal 

  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -1 181 912,13 (overskudd) 

 
Årets drift 

  Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1131 11209 Diverse utgifter 0,00 270 000,00 

1131 12003 Programvare 789 400,00 0,00 

1131 12700 Konsulenttjenester 23 226,00 0,00 

1131 14290 Momskomp.utgift - drift 222 971,50 0,00 

1131 14500 Overføringer til andre kommuner 63 093,00 
 1131 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -222 971,50 0,00 

Netto utgifter     875 719,00 270 000,00 

1131 17500 Refusjon fra kommuner 0,00 -270 000,00 

Netto inntekter   0,00 -270 000,00 

Årets underskudd     875 719,00 0,00 

     

 
Disponering - årets underskudd dekkes av  fond 

  1131 19500 bruk av bundne driftsfond -875 719,00 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -306 193,13 

  
 
Prosjekt 1162  Meldingsutbredelse i Midt- Norge ( IKT Orkide) 

  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -670,92 (overskudd) 

 
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1131 11151 Bevertning 15 371,83 0,00 

1131 11208 Utgiftsdekning 9 725,12 0,00 

1131 11500 Kursutgifter/opplæring - ikke oppg.pl. 56 972,22 0,00 

1131 11501 Kursutgifter/konferanse - ikke oppg.pl. 104 367,33 0,00 

1131 12002 Edb-utstyr 81 630,00 0,00 

1131 12100 Leie/leasing av transportmidler 69 608,80 0,00 

1131 12700 Konsulenttjenester 7 440,40 0,00 

1131 12900 Interne overføringer - internkjøp 392 400,00 0,00 

1131 14290 Momskomp.utgift - drift 67 730,09 0,00 

1131 14500 Overføringer til andre kommuner 1 231 456,00 0,00 

1131 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -67 730,09 0,00 

Netto utgifter     1 968 971,70 0,00 

1131 17000 Refusjoner fra staten -1 950 000,00 0,00 

1131 17300 Refusjon fra fylkeskommuner -40 000,00 0,00 

Netto inntekter     -1 990 000,00 0,00 

Årets overskudd     -21 028,30 0,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

  1131 15500 Avsetning til bundne driftsfond 21 028,30 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -21 699,22 
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Prosjekt 1168 Hovedprosjekt LØP 

  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -1 888 737,00 (overskudd) 

 

Årets 
drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1131 11151 Bevertning 2 850,00 0,00 

1131 11209 Diverse utgifter 13 440,00 0,00 

1131 11500 Kursutgifter/opplæring - ikke oppg.pl. 12 685,00 0,00 

1131 11501 Kursutgifter/konferanse - ikke oppg.pl. 3 563,59 0,00 

1131 11951 Lisenser 674 449,00 0,00 

1131 12000 Inventar 74 000,00 0,00 

1131 12001 Utstyr 1 603,00 0,00 

1131 12002 Edb-utstyr 225 187,06 0,00 

1131 12400 Serviceavtaler 20 571,20 0,00 

1131 12700 Konsulenttjenester 1 363 620,00 0,00 

1131 14290 Momskomp.utgift - drift 593 608,97 0,00 

1131 14500 Overføringer til andre kommuner 956 018,00 0,00 

1131 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -593 608,97 0,00 

Netto utgifter     3 347 986,85 0,00 

1131 17500 Refusjon fra kommuner -9 975 000,00 0,00 

Netto inntekter     -9 975 000,00 0,00 

Årets overskudd     -6 627 013,15 0,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1131 15500 Avsetning til bundne driftsfond 6 627 013,15 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -8 515 750,15 

  
 
Prosjekt 1169 Felles for framtiden (Orkide) 

  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt -172 821,00 (overskudd) 

 
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T)  Regnskap  Budsjett 

1131 12700 Konsulenttjenester 149998,50 0 

1131 14290 Momskomp.utgift - drift 37499,63 0 

1131 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -37499,63 0 

Netto utgifter     149 998,50 0,00 

1131 17500 Refusjon fra kommuner -427178 0,00 

Netto inntekter     -427 178,00 0,00 

Årets overskudd     -277 179,50 0,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

  1131 15500 Avsetning til bundne driftsfond 277 179,50 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -450 000,50 
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Prosjekt 1172 Barnehageløftet (Orkide) 

  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt 0,00 nytt prosjekt 

 
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T)  Regnskap  Budsjett 

1131 11500 Kursutgifter/opplæring - ikke oppg.pl. 5 443,85 0,00 

1131 14290 Momskomp.utgift - drift 1 046,15 0,00 

1131 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -1 046,15 0,00 

Netto utgifter     5 443,85 0,00 

1131 17500 Refusjon fra kommuner -410 000,00 0,00 

Netto inntekter     -410 000,00 0,00 

Årets overskudd   -404 556,15 0,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

  1131 15500 Avsetning til bundne driftsfond 404 556,15 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -404 556,15 

  
 
 
Prosjekt 1173 Felles meldingstjenester (Orkide) 

  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt 0,00 nytt prosjekt 

 
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T)  Regnskap  Budsjett 

1131 12002 Edb-utstyr -41 700,00 0,00 

1131 12400 Serviceavtaler 6 553,60 0,00 

1131 12700 Konsulenttjenester 6 950,40 0,00 

1131 12900 Interne overføringer - internkjøp 25 000,00 0,00 

1131 14290 Momskomp.utgift - drift -7 049,00 0,00 

1131 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet 7 049,00 0,00 

Netto utgifter     -3 196,00 0,00 

1131 17500 Refusjon fra kommuner -233 400,00 0,00 

Netto inntekter     -233 400,00 0,00 

Årets overskudd     -236 596,00 0,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1131 15500 Avsetning til bundne driftsfond 236 596,00 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -236 596,00 
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Prosjekt 1174 Felles HSPro (Orkide) 

  

     

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverk prosjekt 0,00 nytt prosjekt 

 
Årets drift 

  Ansvar Konto Konto (T)  Regnskap  Budsjett 

1131 12002 Edb-utstyr 379 670,40 0,00 

1131 12400 Serviceavtaler 6 232,80 0,00 

1131 12700 Konsulenttjenester 129 391,60 0,00 

1131 12900 Interne overføringer - internkjøp 25 000,00 0,00 

1131 14290 Momskomp.utgift - drift 128 823,70 0,00 

1131 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -128 823,70 0,00 

Netto utgifter     540 294,80 0,00 

1131 17500 Refusjon fra kommuner -570 050,00 0,00 

Netto inntekter     -570 050,00 0,00 

Årets overskudd     -29 755,20 0,00 

     

 
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1131 15500 Avsetning til bundne driftsfond 29 755,20 
 

     

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 -29 755,20 

  
Prosjekt 1175 Felles Profil ( Orkide) 

   

      

  
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

  
25200129 Orkide samdrift IKT - fagnettverprosjekt 0,00 nytt prosjekt 

  
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T) 
 

 Regnskap  Budsjett 

1131 12400 Serviceavtaler 
 

5799,20 0,00 

1131 12700 Konsulenttjenester 
 

153235,80 0,00 

1131 12900 Interne overføringer - internkjøp 25000,00 0,00 

1131 14290 Momskomp.utgift - drift 39758,75 0,00 

1131 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -39758,75 0,00 

Netto utgifter Netto utgifter   184 035,00 0,00 

1131 1131 17500 Refusjon fra kommuner -239 999,00 0,00 

Netto inntekter Netto inntekter   -239 999,00 0,00 

Årets overskudd Årets overskudd   -55 964,00 0,00 

      

  
Disponering - årets overskudd avsatt til fond 

 1131 
 

15500 Avsetning til bundne driftsfond 55 964,00 
 

      

      

  
Fondsbeholdning 31.12.13 -55 964,00 

   



 31 

 

Regnskap 2013 Investering ansvar 1133 
 
 

    
    

 

Fondutvikling inv. 2013 IKT Orkide investeringsfond kto 
25200132 

    
 

Investeringsfond 01.01.2013 
 

-1 590 969,36 

 
Bruk/avsetning 2013 

 
419 604,47 

 
Saldo 31.12.13   -1 171 091,89 

    
    
    
    
 

Saldo på investeringsfond 31.12.13 
 

    Konto Konto (T) Prosjekt  Beløp 
25200132 Orkide samdrift IKT - investeringer 1149 -1 171 091,89 

        
    
   
   
    

 
Prosjekt 1149 

    

 
Tidligere års underskudd/overskudd (fondsbeholdning) 

 

 
25200132 Orkide samdrift IKT - investeringsprosjekt -1 590 696,36 (overskudd) 

 
Årets drift 

   Ansvar Konto Konto (T) Regnskap Budsjett 

1133 11500 Diverse utgifter 63 550,00 3 500 000,00 

1133 12002 Edb-utstyr 3 297 773,98 0,00 

1133 12003 Programvare 236 728,74 0,00 

1133 12700 Konsulenttjenester 359 623,75 0,00 

1133 14290 Interne overføringer - internkjøp 952 804,12 0,00 

1133 14500 Momskomp.utgift - drift 110 450,00 0,00 

1133 17290 Kompensasjon mva påløpt i driftsregnskapet -952 804,12 0,00 

Netto utgifter     4 068 126,47 3 500 000,00 

1133 17500 Refusjon fra kommuner -3 648 522,00 -3 500 000,00 

Netto inntekter     -3 648 522,00 -3 500 000,00 

Årets undererskudd   419 604,47 0,00 

     

 
Disponering - årets underskudd dekkes av fond 

  1133 19500 Bruk av bundne fond -419 604,47 
 

     

 
Fondsbeholdning 31.12.13 

  

 
25200132 Orkide samdrift IKT - investeringsprosjekt -1 171 091,89 
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Regnskap 2013 Bufferfond 
 

     
 

Fondutvikling IKT Orkide bufferfond kto 25200135 

     
 

Bufferfond 01.01.2013 -85 687,44 
 

 
Bruk/avsetning 2013 0,00 

 
 

Saldo 31.12.13 -85 687,44 
 

     
 

Saldo bufferfond pr 31.12.13 
  

     Konto Konto (T) 
 

Beløp 
 25200135 Orkide bufferfond -85 684,44 
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Årsmelding 2013 – Faggrupper   
Faggruppe: IKT 
Faggruppeleder: Arild Ovesen  
Faggruppens deltagere:  
Aure kommune: Magne Gunnar Torsetnes  (Frode Larsen) 
Averøy kommune: Jonas Pedersen 
Eide kommune: Oddvar Vetvik (Frode Sandblåst) 
Fræna kommune: Roy Eltvik (Eystein H. Skjærpe, Torleif Halås) 
Gjemnes kommune: Tomas Eikrem 
Halsa kommune: Nils Halse 
Kristiansund kommune: Arild Ovesen (Hans Arvid Johansen, Bengt Brevik, Svein Taknæs, 
Vidar Skoglund, Harald Rødahl) 
Nesset kommune: Jostein Hestvik Lie 
Rindal kommune: Christopher Brunstad 
Smøla kommune: Kjetil Rangnes 
Sunndal kommune: Janne Sunde (Dag-Magnus Grønstad) 
Surnadal kommune: Pål Ranes (Kjetil Sogge) 
Tingvoll kommune: Joar Ulseth 
 
Aktiviteter (møter, samlinger, workshop, kurs og lignende) gjennom året : 
Faggruppemøte 1.3.2013 (ca. 23 deltagere) 
Faggruppemøte 23.5.2013 (ca. 19 deltagere) 
Møte ifm strategikonferansen 13.9.2013 (Ca. 17 deltakere) 
Faggruppemøte 27.8.2013 (10 deltagere) 
Faggruppemøte 23. og 24.10.2013 (ca. 35 deltagere inkl. leverandører) 
Faggruppemøte 11.12.2013 (Ca. 23 deltakere) 
Felles opplæringstiltak for System senter. 5 opplærings dager i mars 
 
Arbeidsområder/målsetninger: (her kan man legge ved handlingsplan dersom man har 
utarbeidet dette): 
Ny strategi for IKT Orkidé har vært sentral og omdiskutert. Høringsuttalelse drøftet og levert. 
Innkjøring av rammeavtale PC Utstyr 
Orienteringer om drift, til/fra driftsteam 
Orienteringer om prosjekter 
Orienteringer fra leverandører (om produkter/trender) 
Etablering av felles WiFi løsning for alle medlemskommunene 
 
Planer/satsingsområder framover: 
Standardisering av klientpark med tilhørende OS, programvare og sikkerhetsprodukter 
System Center 2012 
Referansegruppe for prosjektet «Ny organisering i IKT Orkidé» - Kartlegging og 
konsekvensutredning 
Det er ønske om mer fokus på prinsipielle fagdiskusjoner og mindre orienteringer. 
 
Bruk av ekstranett:  
Brukes bra. Brukes nå løpende til driftsdokumentasjon, kunngjøringer og driftskalender. 
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Årsmelding 2013 – Faggrupper   
Faggruppe:   Oppvekst       
Faggruppeleder: Astrid Mogstad Høivik 
Faggruppens deltagere: 
Aure kommune: Mari Oddrun Thevik (BHG) og Eva Berg (GSK)  
Averøy kommune: Aage Dall(BHG), Birger Saltbones (GSK) og Elisabeth Staurnes (GSK) 
Eide kommune: Kim Atle Kvalvåg 
Fræna kommune: Turid Furumo (GSK) 
Gjemnes kommune: Terje Humstad  
Halsa kommune: Marie Botten 
Kristiansund kommune: Tove Johannessen (GSK), Henry Johansen (GSK) og Elin Aspen 
(BHG) 
Nesset kommune: Tanja Bersås (BHG) og Frode Sundstrøm (GSK) 
Rindal kommune: Gro Magnhild Brønstad 
Smøla kommune: Magne Gjernes og Laila Hopshaug 
Sunndal kommune: Liv Ingrid Horvli og Siri Svinsås 
Surnadal kommune: Torill Helgetun og Astrid M. Høivik 
Tingvoll kommune: Christin Svestad 
Tore Lien, rådgiver 50% Skoleløftet  
Torill Helgetun, prosjektleder 50% Barnehageløftet IKT fra 01.08.13 
Trond Brekken , rådgiver  100% fra 01.08.12 - 
 
Aktiviteter (møter, samlinger, workshop, kurs og lignende) gjennom året: 
Faggruppen Oppvekst har hatt stor aktivitet også i 2013. Det er blitt gjennomført 3 møter for 
referansegruppen (alle kommunene), der det har blitt drøftet strategi og videre utvikling. Noen 
av disse er lagt samtidig med samlinger i Nettverk Nordmøre. I tillegg kommer 
Strategisamlingen for IKT Orkidé. 
Lokal læreplan for digitale ferdigheter 
Det har vært gjennomført 2 skoleledersamlinger over 2 dager om utvikling av digital 
kompetanse i skolene, med utgangspunkt i www.iktskoleplan.no og implementering av denne. 
Arbeidet i regional IKT – plangruppe har fortsatt, og gruppa har skiftet navn til IKT-forum 
grunnskole (GSK). De har hatt 2 møter i 2013. Det ble våren 2013 gjennomført en ny 
kartlegging av digital bruk i skolene med bruk av Skolementor. Denne kartleggingen viste at 
de aller fleste kommunene har hatt en svært positiv utvikling de siste 3 åra. IKT Orkidé 
oppvekst har også fått være med på videre utvikling av IKT-planen, og hadde bl.a. en 
presentasjon på en nasjonal konferanse om erfaringer med bruk av IKT-planen. Drift og 
utvikling er nå overtatt av Senter for IKT i utdanningen.  
Visma oppvekst (fagsystem for barnehage og skole): 
IKT Orkidé hadde et møte med Visma i 2012, der en ble presentert for planlagt ny versjon av 
Visma Skole – Visma Flyt. Vi takket da nei til å være tidlige med utrullering, og det så da ut 
til å bli tidligst høsten 2013. Faggruppa Oppvekst fikk oppgaven med å vurdere fremtidig 
bruk av Visma skole og LMS. Det er nedsatt en egen prosjektgruppe for dette arbeidet. I 
denne sitter Steinar Holm, Ingeborg Mulvik, Tore Lien, Sigrid Moen, Trond Brekken og 
Astrid M. Høivik. Ny dialog med Visma og innføringa av LØP gjør at en i prosjektgruppa har 
bestemt at Visma Flyt Skole innføres høsten 2014. I mellomtiden arbeider gruppa med 
produksjon og arkivverdig materiale i oppvekstsektoren, der det har vært økt fokus på bruk av 
digital læringsplattform. Det har høsten 2013 vært gjennomført kurs i Fronter for kommunene 
som har dette. I tillegg er det gjennomført kurs i bruk av SmartBoard.  
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Arbeidsområder/målsetninger (her kan man legge ved handlingsplan dersom man har 
utarbeidet dette): 
Lokal læreplan for digitale ferdigheter 
Høsten 2013 ble det gjennomført et kurs for skolelederne og Ikt-ansvarlige i skolene om 
digital dømmekraft, som er en sentral del av ikt-planen. 
Visma oppvekst 
Målet er at vi skal få ferdig leveranse i tråd med tilbudet høsten 2014.  
Barnehageløftet 
Prosjektet er vedtatt av alle kommunene, med unntak av Eide. Prosjektlederstilling i 40 % ble 
lyst ut i januar 2013, uten å få en aktuell søker. Stillingen ble lyst på nytt våren 2013, og fra 
01.08.13 var Torill Helgetun fra Surnadal på plass. Vi har tenkt å bruke erfaringene fra 
Skoleløftet inn i prosjektet, men naturligvis også ta vare på barnehagesektoren sin egenart. 
 
Planer/satsingsområder framover (evnt. handlingsplan) 
Lokal læreplan for digitale ferdigheter 
Dette arbeidet fortsetter. Oppfølging av kompetansekartlegginga for lærerne våren 2012, med 
kompetansetiltak på de ulike skolene. IKT- planen vil få flere verktøy framover, som IKT- 
forum GSK  bør vurdere videre bruk av. 
Skoleløftet 
Fremover vil vi ha et særlig fokus på digital vurdering, og bruk av LMS i dette arbeidet. Det 
er planlagt ny skoleledersamling og referansegruppemøter våren 2014, jfr. Handlingsplan 
2013-14. 
Barnehageløftet 
Prosjektgruppa jobber godt. Der utarbeidet prosjektplan og en handlingsplan. Det er etablert 
kontakt med IKT-senteret, som faglig støtte for prosjektet. Kick- off for styrere og IKT- 
ansvarlige i barnehagene er under planlegging. Dette samme er en kick- off for alle 
barnehageansatte 14. og 15.08.14. Det er også under utarbeiding en digital kartlegging av 
status på dette området i barnehagene våren 2014. 
 
Bruk av ekstranett:  
Brukes aktivt. Endringer og oppgraderinger blir varslet på Ekstranett.  Møtereferater blir lagt ut. Det 

er opprettet egne områder for IKT - plangruppa og det er opprettet et eget område for 

Barnehageløftet http://ekstranett/oppvekst/barnehageloeftet/default.aspx 
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Årsmelding 2013 – Faggrupper   
Faggruppe: Omsorg 
Faggruppeleder: Jan Morten Dale 
Faggruppens deltagere: 
Aure kommune: Eva Alsvik 
Averøy kommune: Anne Jorun Nordskag * 
Eide kommune: Peggy Johanne Visnes 
Fræna kommune:  Jan Morten Dale 
Gjemnes kommune: Cecilie Julseth Tennøy 
Halsa kommune: Milly Bente Nørsett * 
Kristiansund kommune: Sylvi Kristensen * 
Nesset kommune: Jan Karsten Schølberg 
Rindal kommune: Ola Sellie 
Smøla kommune: Terje Korsnes 
Sunndal kommune: Gunn Inger Reiten 
Surnadal kommune: Ann Helen Gjerdevik/Annett Ranes 
Tingvoll kommune: Lena Nørrelund/Eli Ljøkjell Boskap 
 
(*= medlemmer i lokalt arbeidsutvalg) 
 
Aktiviteter (møter, samlinger, workshop, kurs og lignende) gjennom året : 
Faggruppen omsorg har lagt godkjent arbeidsplan til grunn for arbeidet. Arbeidsutvalget har i 
2013 hatt flere møter, spesielt i forbindelse med oppstart med prosjektet «FELLES FOR 
FRAMTIDA» . Selve faggruppen har møttes 4 ganger. I tillegg til samlingene organisert av 
faggruppen var en sentral i opplæringen av NORMEN i Sunndal. Videre så arrangerte 
faggruppen en todagers konferanse om Velferdsteknolog arrangert i Surnadal, etablert 
nettverk rundt vederlag, samt en oppfølging av Normen, en fagdag i November. Alt i alt har 
det vært en stort aktivitetsnivå i faggruppen.  
 
Faggruppen har også jobbet med PPS, og vil i begynnelsen av 2014 sende ut en invitasjon om 
deltakelse.  
 
Oppsummert så har faggruppen har jobbet i tråd med mandatet, spesielt har man jobbet mye 
med fellers programvare, meldingsløftet, elektronisk arkivering, og vederlag.  
 
Arbeidsområder/målsetninger: (her kan man legge ved handlingsplan dersom man har 
utarbeidet dette): 
Det er utarbeidet en arbeidsplan som ble vedtatt i faggruppen, februar 2013. Denne ligger på 
ekstranett og gjelder for årene 2013-2017. 
(http://ekstranett/omsorg/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fomsor
g%2fDelte%20dokumenter%2fArbeidsplan&FolderCTID=&View=%7b8724BA4C%2d5EE
C%2d4F33%2d8203%2d2338620639CF%7d&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&Visibilit
yContext=WSSTabPersistence )  
 
Områder som vi ønsket særskilt å jobbe med er: 

 Normen 

 Felles fagprogram 

 Samarbeid rundt meldingsutveksling 

 Elektronisk arkivering 
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 Nettverksgruppe for vederlag.  

 PPS 
 
Status på disse områdene:  

 Normen har vært på dagsorden ved flere anledninger, og en ser potensiale for å jobbe 
enda bedre sammen i framtiden. Noe en har spilt inn til IKT ORKide.   

 Når det gjelder felles fagprogram har en startet prosjektet fase 1, og er godt i gang med 
arbeidet i samarbeid med konsulent fra Ikomm  

 Når det gjelder samarbeid rundt meldingsutveksling så er IKT ORKide som kjent blitt 
en partner i KOMut prosjektet, og det er øremerkede ressurser som blir brukt her i 
nært samarbeid med faggruppen. Hadde kommunene vært mer samkjørt i 
programvarene (les; samme programvare, samt bruken av funksjonalitetene i 
programmene) ville arbeidet gått bedre. Gjennom dette arbeidet har en også øremerket 
en stillingsressurs på 20 % til to profilkommuner. Videre så er det to andre kommuner 
som har vært i samarbeid med SIO som ikke har alt på plass, men vil i løpet av første 
½ del av 2014 får alle komponenter på plass.  

 Elektronisk arkivering har faggruppen tatt initiativ til å etablere en arbeidsgruppe 
bestående av to representanter fra både Helse og familie og arkiv gruppen. Det lyktes 
ikke å få alle representantene på plass i 2013. Vi håper at dette vil bli bedre i 2014. 

 Faggruppen har jobbet med etablering av nettverksgruppe for de som jobber med 
vederlag. En har i løpet av 2013 arrangert 2 samlinger, og har planlagt opplæring for 
Gerica kommuner i 2014.   

 
Planer/satsingsområder framover (evnt. handlingsplan) 
Det vises til handlingsplanen som er vedtatt, denne skal rulleres og er satt på dagsorden til 
møte i 2014 jf. gjeldende handlingsplan. Fortsatt er satsningsområdene de samme som nevnt i 
forrige punkt. I tillegg vil faggruppen jobbe videre med opplæring, diskusjon og 
erfaringsutveksling når det gjelder NORMEN 
 
Bruk av ekstranett:  
Faggruppelederen kunne tenkt seg et mer utstrakt bruk av ekstranett, og da gjerne i 
diskusjonsforum. Dette fordrer god brukervennlighet og at kommunene er aktivt med. Det 
håper vi kan bedres, og vil være tema på faggruppemøtene.  
Elnesvågen 31.01.14 
 
Jan Morten Dale  
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Årsmelding 2013 – Faggrupper   
Faggruppe: PORTAL 
Faggruppeleder: Svein Taknæs 
 
Faggruppens deltagere:  
 

Aure kommune  Anne Moltubakk 
Averøy kommune  Berit Hannasvik 
Eide kommune  Astrid Vassgård Eikrem 
Fræna kommune  Merete Rødal 
Gjemnes kommune  Liv Holten 
Halsa kommune  Bente Løvik 
Kristiansund kommune  Svein Taknæs 
Nesset kommune  Hildegunn Kvernberg Blø 
Rindal kommune  Merete Gundersen 
Smøla kommune  Magne Gjernes 
Sunndal kommune  Inger Nærum 
Surnadal kommune  Pål Ranes 
Tingvoll kommune  Jens Jarl Turøy 
  
NIR Hilde Ødegaard Harstad 
Nordmøre Museum Hildegard Meese 
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Aktiviteter (møter, samlinger, workshop, kurs og lignende) gjennom året: 
• Acos opplæring, Kristiansund (14.01) 
• Portalmøte Kvalitet på nett, Kristiansund (23.01) 
• Workshop Kvalitet på nett, Halsa (25.01) 
• Kurs prosjektledelse (29-31) 
• Telefonmøte SharePoint (01.02) 
• Fagsamling Helse – orientering om faggruppearbeid, Kristiansund (08.02) 
• Prosjektmøte SharePoint, Kristiansund (15.02) 
• Etablering SharePoint LØP (06.03) 
• SharePoint møte med Innovit (15.03) 
• Prosjektsøknad formøte SvarUT (15.03) 
• Prosjektsøknad SvarUT (19.03) 
• Workshop Acos, Fræna (20.03) 
• Koordineringsgruppe for faggruppeledere (21.03) 
• Prosjektsøknad sendes fylket (22.03) 
• Åpne data pilot Kristiansund (22.03) 
• SharePoint 365 kurs prosjektgruppe (08.04) 
• Acos brukerseminar (10-11.04) 
• Taksonomi kurs Innovit (23-24.04) 
• Acos 2012 kurs Halsa (13.05) 
• Office 365 møte med Microsoft (22.05) 
• Mobilversjon Acos (24.05) 
• Portalmøte KF Skjema kommuneforlaget (12.06) 
• Ledermøte Sunndal (20-21.06) 
• Bekreftet skjønnsmidler fra fylket SvarUT (28.06) 
• Strategiplan faggruppeledere, Frei (12.08) 
• SvarUT presentasjon AU, Kristiansund (23.08) 
• Faggruppemøte portal, kvalitet på nett og strategi (28.08) 
• SvarUT presentasjon Styret IKT ORKidé (02.09) 
• Faggruppemøte portal, strategi og prioritering prosjekt (13.09) 
• eKommune 2013 (17-18.09) 
• Resultat Kvalitet på nett 2013 (24.09) 
• Resultat Forbrukerrådet (09.10) 
• Koordineringsgruppe faggruppeledere (15.10) 
• Redesign nettsider Amerika (gamle IDL media) (21.10) 
• Enhetsledermøte Eide kommune, Digitalt førstevalg (30.10) 
• Workshop Acos Rindal kommune (11.11) 
• Workshop Acos Gjemnes kommune (14.11) 
• KS SvarUT kurs Oslo (02.12) 
• Workshop Acos Averøy kommune (04.12) 
• Ledermøte IKT Orkidé (5-6.12) 
• Pilot SharePoint 365 Kristiansund (09.12) 
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Arbeidsområder/målsetninger: (her kan man legge ved handlingsplan dersom man har 
utarbeidet dette): 

 Kvalitet på nett  

 Universell utforming 

 Mobilversjon nettsider 

 KF Skjema 

 SharePoint 365 pilot 

 SvarUT søknad 

 Workshop kommuner etter eget ønske (Acos, SharePoint, mobilversjon) 

 Avklaringer digital strategi 

 Brukerstøtte Acos, SharePoint og andre digitale kanaler (Facebook, Twitter, 
mobilversjon) 

 
Planer/satsingsområder framover 

• Utarbeide og vedta felles digitaliseringsstrategi IKT ORKidé 2014-2017 
• Utarbeide og vedta felles Handlingsplan 2014  
• Gjennomføre SvarUT prosjekt alle kommuner  
• Anskaffe og implementere KF skjemapakke alle kommuner (SvarUT) 
• Kurs klart språk 
• Kurs Google Analytics 
• Avklare SharePoint/Kvalitetssystem 
• Workshop kommuner etter eget ønske 
• Brukerstøtte Acos, SharePoint og andre digitale kanaler (Facebook, Twitter, 

mobilversjon) 
 
Bruk av ekstranett:  
Legger ut nyheter, presentasjoner og møtereferat som er relevant for faggruppen. 
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Årsmelding 2013 – Faggrupper   

Faggruppe: Sak og Arkiv 
Faggruppens deltagere:     
Faggruppeleder:   Liv Holten - Gjemnes kommune 
Aure kommune: Anne Therese Skåden 
Averøy kommune:  Randi Farstad 
Eide kommune:  Synnøve Avset 
Fræna kommune:  Tom Eriksen/Silvia Andersen 
Gjemnes kommune:  Tomas Eikrem 
Halsa kommune:  Kirsten B. Bøe 
Kristiansund kommune:  Marianne Rotvær – Ruth Ingeberg 
Nesset kommune: Kari Gussiås 
Rindal kommune: Ingen er oppnevnt 
Smøla kommune:  Oddrun Skomsøy 
Sunndal kommune:  Helga Grødal 
Surnadal kommune:  Sigrid Janne Moen 
Tingvoll kommune:  Greta Bårdsen 
 
 
Aktiviteter gjennom året 2013 : 
04.01.13: Møte vedr. oppstart av ny faggruppeleder, Frei: 
 Møte med Steinar og ny og gammel faggruppeleder. 
31.01.13: Sak og arkivmøte, Gjemnes:  
1/13: Veien videre…. 
 Oppgradering til ephorte5 eller nytt anbud 
2/13: Avlevering 2013 
 Begynne planleggingen av avlevering arkivdel SAK1 
3/13:    Behov for nytt arkivlederkurs/superbrukerkurs i ephorte? 
 Stort behov 
4/13:   Arkivering av dokumenter som blir produsert av eiendomstjenesten og lagret på 
 «dokument-hotell» 
 Utfordring  
07.03.13: Sak og arkivmøte, Frei: 
5/13: Demostrasjon av Public 360 fra Software Innovation 
 Demo av brukergrensesnitt, saksbehandling, samhandling, dokumentfangst m.m 
14.03.13: Møte med EVRY, Frei: 
 Møte med EVRY, Hans Arvid og Steinar. 
21.03.13: Møte koordineringsgruppe for faggruppelederne, Frei: 
 LØP, Status , Handlingsplan.  
22.04-24.04.13: Sak og portal dagene i Trondheim. 
21.05.13: Styremøte IKT Orkide, Kr.sund, Veien videre – forstudie-vedtak 
30.05.13: Sak og arkivmøte,Gjemnes: 
6/13: EVRY – brukerstøtte 
 Hva skjer og hva har skjedd vedr. EV RY og brukerstøtte. 
7/13:   Avlevering Sak1  fortsettelse.. 
 Ref. fra uttrekk innleggene fra IKA konferansen. 
8/13: Ny Visma Oppvekst løsning.  
 Liv og Sigrid orienterer hva som skjer. 
9/13:    Veien videre og forstudiet. 
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 Liv orienterer fra styremøte i IKT Orkide 21.05 og om veien videre. 
10.06.13: Utsending av brev til leverandørene som skal være med i forstudien 
 Svarfrist 08.07.13 
19.06.13: Telefonmøte med EVRY, Therese Amundsen – status brukerstøtte. 
20.06-21.06.13: Ledersamling IKT Orkide Sunndal.  
10.07-19.07.13: Utarbeidelse av 1.utkast av forstudien 
12.08-30.08.13: Utarbeidelse av 2.utkast og endelig forstudie  
       med innstilling til IKT Orkide sitt styre. 
12.08.13: Møte med IKA Møre og Romsdal, Torbjørn Aasen  – uttrekk SAK 1, Frei: 
12.08.13: Møte Faggruppelederne – drøfting ny strategiplan, Frei:   
27.08.13: Telefonmøte med EVRY, Therese Amundsen – status brukerstøtte. 
02.09.13: Styremøte IKT Orkide, Kr.sund, Presentere forstudien. 
11.09.13: Telefonmøte med EVRY, Therese Amundsen – status brukerstøtte.  
12.09-13.09.13: Strategikonferansen, Kr.sund 
13.09.13: Sak og arkivmøte – Arkiv og dokumenthåndtering et satsningsområde 
 Sikker dokumenthåndtering innenfor alle fagområder. 
 Sikre rutiner for langtidsbevaring for kommunens arkiver. 
24.09.13: Møte med EVRY – planarbeid oppgradering til Ephorte5 
15.10.13: Møte koordineringsgruppe for faggruppelederne, Frei: 
23.10.13: Nettseminar EVRY - oppgradering til ephorte 5 
07.11.13: Telefonmøte Oppstartsmøte EVRY – lage milepælsplan  
15.11.13: Sak og arkivmøte - Malkurs, Gjemnes 
 Maler, Utvalgsmodulen, systemansvarlig. 
26.11.13: Møte med IKA Møre Romsdal – service- utrekk-avleveringslister 
27.11.13: Nettseminar EVRY – ephorte søk 
28.11.13: Telefonmøte med EVRY, Therese Amundsen – status brukerstøtte 
05.12-06.12.13: Ledersamling IKT Orkide Surnadal   
 
09.12.13: Sak og arkivmøte sammen med EVRY,1.statusmøte, Kr.sund 
 Prosjekt oppgradering ephorte5 
 o   Status i prosjektet oppgradring ephorte5         
 o   Presentasjon av ephorte5 Outlook                     
  Strategisk møte  
 o   Presentasjon av «vår» hverdag                            
 o   Brukerstøtte – samhandling                                 
 o   Plan og Mål for 2014                                               
 o   Gevinstrealisering  
04.12.13: Godkjenning av planverk- milepælsplan oppgradering 
ephorte5                                                  
15.12.13: Start av testing av testbase oppgradering ephorte5     
 
 
 
Arbeidsområder/målsetninger:  

 Ha ca 6 sak og arkivgruppemøter i året,  
lærerikt, ei gruppe med nøkkelpersoner, spre informasjon, erfaringsutveksling. 

 Veien videre – oppgradering til ephorte5 eller ny anbudsrunde. 
 Uttrekk av arkivdel SAK 1 i ephorte 4 
 Forstudie – markedsundersøkelse om hvilke sak og arkiv løsninger som finnes i 

markedet. 
 Løfte og videreutvikle arkivarrollen ute i kommunene. 
 Tettere samarbeid med leverandøren EVRY og Brukerstøtte. 
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 Tettere samarbeid med IKA Møre og Romsdal – regelverk og uttrekk. 
 Kursing av arkivarene og utvalgssekretærene ute i kommunene. 
 Sak og Portal dager i Trondheim. 
 Delta på strategikonferanse i Kr.sund 12.-13.09.13. 
 Sikre rutiner for langtidsbevaring for kommunens arkiver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planer/satsingsområder framover: 

 Gevinstrealisering. 
 Sikker sone. 
 Den nye byggesaksmodulen. 
 To møter med IKA Møre og Romsdal i løpet av året, ulike tema. 
 Skape forståelse av viktigheten av journalføring og arkivering. 
 To strategiske møter med EVRY i løpet av året. 
 Produksjonssetting av ephorte 5 
 Produksjonssetting og opplæring av ephorte5outlook 
 Sak og Portal dager på Fornebu. 
 Tettere samarbeid med de andre faggruppene i IKT Orkide, dele erfaringer. 
 Utvikle felles grunnmaler. 
 Komme tidlig inn i anskaffelsesprosesser av fagsystem. 
 Integrasjon mot økonomisystem Visma (LØP) 
 Integrasjon mot andre fagsystem. 
 Noark 5 
 Sikker dokumenthåndtering innenfor alle fagområder. 
 Sikre rutiner for langtidsbevaring for kommunens arkiver. 

 

Bruk av ekstranett:  
Brukes til  

- Møteinnkallinger.   
- Møtereferat. 
- Kule Bilder. 
- Maler 
- Presentasjoner. 

 
 
Liv Holten  
Faggruppeleder- Sak og Arkiv 
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Årsmelding 2013– Faggrupper Helse & Familie 
 
Faggruppeleder:  Kjetil Tore Fjalestad 
Faggruppens deltagere: 
Aure kommune:  Benedicte Nyborg 
Averøy kommune:     Oddrun Hoset 
Eide kommune:   Leif Arild Lervik 
Fræna kommune:   Marita Jacobsen 
Gjemnes kommune:   Unni Holmen Lyster 
Halsa kommune:   Ove Korsnes 
Kristiansund kommune: Yngve Cappelen 
Nesset kommune:   Jan Schjølberg 
Rindal kommune:   Grete Rånes Heggem 
Smøla kommune:   Birgit Iversen Eckhoff 
Sunndal kommune:   Kari Thesen Korsnes 
Surnadal kommune:   Gunn Bredesen 
Tingvoll kommune:    Marit Kleven Holmeide 
 
Aktiviteter (møter, samlinger, workshop, kurs og lignende) gjennom året : 
Faggruppesamling    7. og 8. feb. 
Faggruppesamling    17.april 
Strategiseminar    12.og 13.sept. 
Faggruppesamling    19.sept. Felles samling med Omsorgsgruppe 
Faggruppesamling    14. nov. 
Samling prosjektgruppe Individuell Plan 18.des. 
 
Driftsgruppe, implementering av ny versjon HSPro . Koordinator Åse Jægtvik (Tjenesteleder 
KRS) 
 
Arbeidet med ny strategiplan var ganske omfattende, men foregikk i stor grad elektronisk. 
 
 
Arbeidsområder/målsetninger som er gjennomført. 
 

1. Gjennomført behovsundersøkelse. Bedre oversikt over behov og muligheter for IKT-
samarbeid innen Helse & Fam. i kommunene. 

2. Utarbeidet arbeidsplan for prosjektgruppen 
3. Utarbeidet handlingsplan for prosjektgruppen 
4. Utarbeidet ny strategiplan for fagområdet 
5. Etablert felles kommunal kalender som skal vise kurs og programoppdateringer som 

planlegges i kommunene. 
6. Igangsatt prosjekt for forenklet arbeid med individuell plan i kommunen. Felles 

innkjøp av fagprogram. 
 

 
Planer/satsingsområder framover (evnt. handlingsplan) 
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1. Kvalitetsutvikling i helse og familie. Felles prosjekt nytt kvalitetssystem 
2. Felles fagprogram for Helsestasjonsarbeid innen 5 år  
3. Forenklet arbeid med Individuell plan i kommunen. Videreføring   
4. Enklere kommunikasjon og rapportering i felt 
5. Felles arkivsystem Samarbeid med omsorgsgruppa og arkivgrp. 
6. Felles mal for folkehelsearbeid  

 
Bruk av ekstranett:  
Faggruppen har bestemt at ekstranett skal nyttes som informasjonskanal, og at  alle 
gruppemedlemmer skal nytte dette systemet . Alle relevante dokument skal være tilgengelig 
her. 
Det er ønskelig at dette skal fungere bedre og bli mer nyttet. 
 
For fagruppe Helse og familie 
Faggruppeleder 
Kjetil T Fjalestad 
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Årsmelding 2013– Faggruppe Teknisk 
 
Faggruppeleder: Odd-Arild Bugge 
Aure kommune: Bern Olav Simonsen 
Averøy kommune:    Martin Waagen 
Eide kommune:  Jon Olav Gautvik 
Fræna kommune: Ole Gunnar Svenøy 
Gjemnes kommune: Eli Grete Moen 
Halsa kommune: Robert Sørlie 
Kristiansund kommune: Erling Stenberg 
Nesset kommune:  Håvard Tjelle 
Rindal kommune:  Sivert Dombu 
Smøla kommune: Tom Høibjerg 
Sunndal kommune: Sigurd Stangvik 
Surnadal kommune: Håvard Stensønes 
Tingvoll kommune:  Roar Moen 
 
Aktiviteter (møter, samlinger, workshop, kurs og lignende) gjennom året: 
Faggruppesamling 13. september (oppstart med ny faggruppeleder). 
Faggruppesamling 30. oktober 
Faggruppesamling 22. november 
Arbeidsmøte 13. desember 
 
Arbeidsområder/målsetninger som er gjennomført. 
eBygg Web er etablert og publisert som vår nye felles kartløsning for publikum 
 
Planer/satsingsområder framover (evnt. handlingsplan) 
 Byggesaksdagene 23 – 25/4; samling av fagfolk rundt videooverføring fra konferansen 

 Eget byggesaksnettverk etableres, evt. i NKF-regi 

 Workshop innlegging saks-/dokumentflyt (snarest, seinest okt-14) 

 Plansak; Håvard S, Odd-Arild, Robert,  

 Byggesak; Halvor, Arild, Ulla-Britt 

 Delesak; Håvard TS, Sigurd,  
 
Bruk av ekstranett:  
Har ryddet i ekstranettsidene for faggruppa og strukturert stoffet bedre. All dokumentasjon 
samles her.  
 
For faggruppe Teknisk 
Odd-Arild Bugge 
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Regnskap 2013, - innhold:

. Regnskapsskjema - Drifisregnskap

. Regnskapsskjema - Investeringsregnskap

. Regnskapsskjema - Balanse

. Note 1 - Kapitalkonto
Note 2 - Oversikt over varige drifismidler

Note 3 - Avsetninger / bruk av avsetninger

Note 4 - Endring i regnskapsprinsipp
Note 5 - Pensjonsforpliktelser
Note 6 - Kommunale tilskudd
Note 7 - Statlig tilskudd / overføringer

Datering, vedtak, underskrifter

Tnnledende kommentarer:
Regnskapsskjemaene er oppstilt iht. vedtatt forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige
fellesråd og menighetsråd av 25. september 2003, jf. Rundskriv fra Kultur- og
kirkedepartementet av 25.09.03, V-17B/2003 og senere endring i V-21B/2003, datert
16.12.03.

Viser til § 5-4 vedr. noter til årsregnskapet.

Avskrivninger er videreført i regnskapet for 2013.

Rapportering til SSB vedr. filuttrekk for bevilgningsregnskap og balanseregnskap vil bli
foretatt innen fristen 17. mars.



Nesset kirkelige fellesråd - årsregnskap 2013




Regulert Opprinnelig




Regnskapsskjema- Drift Regnskap budsjett budsjett Regnskap




2013 2013 2013 2012

Inntekter




Brukerbetaling, salg, avgifter og leleinntekter 205 217,00 116 000 116 000 189 432,00

Salgav driftsmidler/fast eiendom 0,00 0 0 0,00

Refusjoner/overforinger 513 825,75 396 000 396 000 544 913,99

Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 76 000,00 76 000 76 000 116 000,00

Statlige tilskudd 422 000,00 350 000 350 000 550 000,00

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 3 298 000,00 3 298 000 3 298 000 3 223 000,00

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 0,00 0 0 0,00

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 5 607,00 10 000 10 000 6 465,00

Sum driftsinntekter 4 520 649,75 4 246 000 4 246 000 4 629 810,99

Utgifter





Lønn og sosiale utgifter 2 834 175,35 2 800 000 2 800 000 2 999 172,02

Kjøp av varer og tjenester 1 100 004,56 961 000 961 000 1 063 365,10

Refusjoner/overføringer 73 250,00 50 000 50 000 81 000,00

Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 76 000,00 76 000 76 000 116 000,00

Tilskudd og gaver 149 109,55 105 000 105 000 146 203,92

Sum driftsutgifter: 4 232 539,46 3 992 000 3 992 000 4 405 741,04

Brutto driftsresultat: 288 110,29 254 000 254 000 224 069,95

Renteinntekter og utbytte 3 591,61 2 000 2 000 2 829,72

Mottatte avdrag på utlån 0,00 0 0 0,00

Renteutgifter og låneomkostn. 4 501,22 6 000 6 000 8 223,90

Avdrag på lån 145 821,97 146 000 146 000 142 010,12

Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 0,00 0 0 0,00

Netto finansinntekter/-utgifter -146 731,58 -150 000 -150 000 -147 404,30

Avskrivninger 276 699,00 277 000 277 000 276 699,00

Motpost avskrivninger 276 699,00 277 000 277 000 276 699,00

Netto driftsresultat 141 378,71 104 000 104 000 76 665,65

Interne finansieringstransaksjoner:





Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 0,00 0 0 0,00

Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0 0,00
Bruk av bundne fond 0,00 0 0 0,00

Bruk av likviditetsreserve 0,00 0 0 0,00
Sum bruk av avsetninger 0,00 0 0 0,00

Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) 90 000,00 90 000 90 000 76 665,65

Avsatt til disposisjonsfond 0,00 0 0 0,00
Avsatt til bundne fond 0,00 0 0 0,00
Avsatt til styrking av likviditetsreserven 0,00 0 0 0,00

Overført til investeringsregnskapet 14 267,00 14 000 14 000 0,00

Sum avsetninger 104 267,00 104 000 104 000 76 665,65

REGNSKAPSMESSIGMINDREFORBRUK(OVERSKUDD) 37 111,71 o o 0,00
REGNSKAPSMESSIGMERFORBRUK(UNDERSKUDD) 0,00 o o 0,00

-

Side 1



Nesset kirkelige fellesråd - årsregnskap 2013

Regnskapsskjema- Investering Regnskap
2013

Regulert
budsjett

2013




Opprinnelig
budsjett

2013
Regnskap

2012

Investeringer i anleggsmidler




0,00




0




0




0,00

Moms generell komp.ordn.inv.




0,00




0




0




0,00

Renteutgifter, låneomkostninger




0,00




0




0




0,00

Avdrag på lån (ekstraord.)




0,00




0




0




0,00

Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. 7 694,00 7 000 7 000 6 573,00

Dekning av tidl.års udekket 6 573,00 7 000 7 000




0,00

Avsetninger




0,00




0




0




0,00

Årets finansieringsbehov 14 267,00 14 000 14 000 6 573,00

Finansiertslik:






Bruk av lånemidler




0,00




0




0




0,00

Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.




0,00




0




0




0,00

Refusjoner




0,00




0




0




0,00

Tilskudd til investeringer




0,00




0




0




0,00

Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)




0,00




0




0




0,00

Sum ekstern finansiering




0,00




0




0




0,00

Overført fra driftsbudsjettet 14 267,00 14 000 14 000




0,00

Bruk av avsetninger




0,00




0




0




0,00

Bruk av tidligere års udisponert




0,00




0




0




0,00

Sum finansiering 14 267,00 14 000 14 000




0,00

Udekkethdisponert




0,00




0




o -6 573,00



Nesset kirkelige fellesråd - årsregnskap 2013

Regnskapsskjema- BALANSE

EIENDELER:

Anleggsmidler

Regnskap2013 Regnskap2012

Fasteeiendommer og anlegg 9 175 055,01 9 451 754,01

Utstyr, maskiner og transportmidler




1,00




1,00

Utlån




0,00




0,00

Aksjer og andeler




72 605,00 64 911,00

Omløpsmidler




Kortsiktige fordringer




33 293,00 35 982,00

Aksjer og andeler




0,00




0,00

Sertifikater




0,00




0,00

Obligasjoner




0,00




0,00

Kasse,bankinnskudd




440 324,58 343 595,54

SUM EIENDELER: 9 721 278,59 9 896 243,55

EGENKAPITALOG GJELD:





Egenkapital





Disposisjonsfond




0,00




0,00

Bundne driftsfond




0,00




0,00

Ubundne investeringsfond




0,00




0,00

Bundne investeringsfond




0,00




0,00

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (inves




0,00




0,00

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift




-39 402,00 -39 402,00

Regnskapsmessigmindreforbruk (Udisp. overskudd)




37 111,71




0,00

Regnskapsmessigmerforbruk (Uinndekket underskudd)




-52 530,71 -142 530,71

Udisponert i inv.regnskapet




0,00




0,00

Udekket i inv.regnskapet




0,00 -6 573,00

Likviditetsreserve




0,00




0,00

Kapitalkonto 9 099 592,03 9 222 775,06

Gjeld





Langsiktiggjeld





Ihendehaverobligasjonslån




0,00




0,00

Sertifikatlån




0,00




0,00

Andre lån




148 068,98 293 890,95

Kortsiktig gjeld





Kassekredittlå nt




0,00




0,00

Annen kortsiktig gjeld




528 438,58 568 083,25

SUM EGENKAPITALOG GJELD: 9 721 278,59 9 896 243,55

Memoriakonti





Ubrukte lånemidler




0,00




0,00

Andre memoriakonti




0,00




0,00

Motkonto for memoriakontiene




0,00




0,00
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Note 1 - Kapitalkonto

oversiktover transaksjonerI året




DEBET




KREDIT

Inngående balanse 1.1.




9 222 775,06

Aktivering av fast eiendom og anlegg





0,00

Avskriving av fast eiendom og anlegg




276 699,00




Avskriving av inventar og utstyr




0,00




Utlån, kjøp av aksjer oandeler





7 694,00

Avdrag på eksterne lån





145 821,97

Utgående balanse 31.12. 9 099 592,03




SUM




9 376 291,03 9 376 291,03

Note 2 - Oversikt over varige driftsmidler

Varige driftsmIdler
Utstyr /
inventar

5 år

Maskiner /
transp.m.

10 år

Orgel

30 år




Bygninger

SOår

Kirke-



gårder
50 år

Totalt




Anskaffelseskost 118 952 0 2 586 567 3 271 403 6 104 009 12 080 931

Akkumulerte avskrivninger -71 369 0 -445 960 -203 194 -732 161 -1 452 684

Tilgang i regnskapsåret




0 0




0




0




0




0

Avgang i regnskapsåret




0 0




0




0




0




0

Avskrivninger i regnskapsåret




0 0 -89 192 -65 428 -122 079




-276 699

Nedskrivninger -47 582 0 -733 966 -62 608 -332 336 -1 176 492

Reverserte nedskrivninger




0 0




0




0





0

Bokført verdi




1 0 1 317 449 2 940 173 4 917 433 9 175 056

Davarige driftsmidlerble overført fra Nessetkommune til Nesset kirkeligefellesråd 1.1.1997 stod

kirkene og kirkegårdene, samt et velferdsbygg v/Nesset kirke med verdi kr 1.

De er ikke blitt verdivurdert etter dette.

Nedskriving er foretatt som lineære avskrivninger fra året etter anskaffelse og til og med år 2006.

Disseer ført mot kapitalkonto.

Avskrivninger er tatt inn i fellesrådets regnskap fra og med år 2007.
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Note 3 —Avsetninger og bruk av avsetninger

Alle avsetninger

Avsetninger

Bruk av avsetninger

Netto avsetninger

2013

133 684,71

0,00

133 684,71

2012

76 665,65

-6 573,00

70 092,65

ResuItat (mer- og mindreforbruk) DRIFT 2013 2012

Beholdning 01.01. -142 530,71 -219 196,36

Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk) 90 000,00 76 665,65

Årets resultat (mer- eller mindreforbruk) 37 111,71 0,00

Beholdning 31.12. -15 419,00 -142 530,71

Resultat (mer- ogmIndreforbruk) INVESTERING 2013 2012

Beholdning 01.01. -6 573,00 0,00

Årets disponering av resultat (mer- eller mindreforbruk) 6 573,00 0,00

Årets resultat (mer- eller mindreforbruk) 0,00 -6 573,00

Beholdning 31.12. 0,00 -6 573,00

Ingen midler på:




Disposisjonsfond

Bundne driftsfond

Ubundne investeringsfond

Bundne investeringsfond

Note 4 —Endring i regnskapsprinsipp

Kontofor endring av regnskapsprinsIppvlser 31.12.2013 31.12.2012

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 39 402 39 402

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 0 0

Sum 39 402 39 402

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12. av følgende poster:

Endringi regnskapsprinsipp Ar Drift Investering

Påløpte renter (drift) 2001 39 402

Totalt 39 402 0
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Note 5 - Pensjonsforpliktelser

Alle ansatteer tilknyttetFelles KommunalPensjonsordning(KLP) i samsvarmed
tariffavtalenforKA's tariffområde.
Innbetaltpremie/ tilskuddinld. adm,utgjørkr314.030.
Arbeidsgiversandelav premienerutgiftsførtmed kr276.573,13.
Ansattebetaler2 %av forsikringspremiensom egenandel.
Av premieni 2013 utgjørkr73.262 reguleringspremie.
Bruttopåløptpensjonsforpliktelsepr.31.12.2013 er kr3.959.096.
Bruttopensjonsmidlerutgjørkr3.124.706. Netto pensjonsforpliktelseutgjørdermedkr
834.390.
Pensjonsforpliktelseog pensjonsmidlerer ikke balanseført.
Det er betaltkr7.694 i egenkapitaltilskudd;- totaltinneståendekr72.605.

Note 6 - Kommunale tilskudd / overføringer

Tilskudd til:
Drifto vedlikehold 3.298.000
Teneste iht. avtale 76.000

Totalt: 3.374.000

Note 7 - Statlige tilskudd / overføringer via Møre bispedømmeråd

Tilskudd til:
Undervisnin 422.000
Troso lærin 241.000

Totalt: 663.000
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Eidsvåg,27.02.2014

Vedtatt av Nesset kirkelige fellesråd i sak 13 / 2014:

Nikolai Finset, leder AnnlaugBerge,nestleder Åse SkjåkAstad

RagnhildDue, sogneprest Anne MarieLervoll Siw MaridalBugge

BenteHansenLange JanPahnarBrakstad ArnfinnM. Gussiås

KariPertrineFitjeØverås,kommunensrepresentant

ErlingSølvik, kirkeverge

• Vedlegg: Revisjonsberetningfor 2013, datert29.04.2014

Revidert Årsregnskap for 2013 (drift og investering) ble endelig vedtatt av Nesset
kirkelige fellesråd 22.05.2014, sak 27 / 2014.

Eidsvåg,22.05.2014

Nesset kirkeligefellesråd,
Øx

Erlin ølvik, kirkeverge
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REVISJONSBERETNING 2013

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Nesset kirkelige fellesråd, som består av balanse per 31. desember
2013, driftsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 141 378,71 og et og et regnskapsmessig
mindreforbruk (overskudd) på kr. 37 111,71og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Fellesrådet og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide og fastsette årsregnskapet og for at det gir en
dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommnnal regnskapsskilck,og for slik intern
kontroll som fellesrådet og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver ogplikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og ljennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes
misligheter eller feil. Veden slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for fellesrådets utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av fellesrådets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.
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Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende
fremstilling av den finansielle stillingen til Nesset kirkelige fellesråd per 31. desember 2013, og av
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk.

Uttalelseromøvrigeforhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i årsregnskapet stemmer med
regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon»,
mener vi at fellesrådet har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og
dokumentasjon av fellesrådets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal
regnskapsskikk.

44..t•C
und Hame aug

di triktsrevisor / statsautorisert revisor
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Årsmelding 2013, - innhold:
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Drift og vedlikehold

Økonomi

Samarbeid

Konklusjon

Mål og arbeidsoppga-verfor 2014

Ledelse 2014

Datering, vedtak, underskrifter



Innledning
2013 har vært et år med stor spennvidde og store utfordringer for kirkesektoren i Nesset.
Året begynte svært krevende med redusert bemanning, og usikkerhet mht. rekruttering av nye
medarbeidere.
Av ulike årsaker valgte flere medarbeidere å avslutte sine arbeidsforhold, en for å begynne i
nytt arbeid på annet sted, og andre for å avslutte iht. pensjonsalder.
Ting avklarte seg imidlertid etter hvert utover i første del av 2013. Vi fikk på plass ny
kirketjener fra 01. mars, ny medarbeider i kateketstillingen fra 01.08. - riktignok som
menighetspedagog fram til videreutdanning er fullført - og ny medarbeider i trosopplæring fra
01.08.
Tar vi så med at vår andre kirketjener var tilbake ved årsskiftet, etter en lengre
permisjonsperiode, og at nytilsatt sogneprest begynte i Nesset pr. 01.04. så blir dette en
kraftig fornying av staben innen relativt kort tid.
Midt oppe i denne prosessen skulle vi forsøke å få kirkelige handlinger til å gå sin gang.
Gudstjenester, dåp, konfirmasjonsforberedelser, begravelser, vielser, m.m. skulle
gjennomføres på best mulig måte; - det ble svært krevende, men vi fikk det til.
Som bakteppe hadde vi en trist konfliktsituasjon fra 2012, og statistikken viste en nedgang i
gudstjenestebesøket i de 4 menighetene i Nesset fra 2011 til 2012 på hele 34 %.
Til tider kunne utfordringene oppleves store. Men når vi så kan konstatere at ting snudde
utover i 2013, så er det godt at man raskt kan endre fokus. Det er alltid best når situasjonen
endres til det bedre, og det var en god følelse når optimisme igjen ble en naturlig del av
hverdagen vår.
Summen blir likevel at 2013 har vært et svært krevende år. Tillitsvalgte i menighetsråd og
kirkelig fellesråd har hatt sin del av utfordringene, og ansatte som stod igjen og skulle holde
aktiviteten i gang, følte nok presset til tider.

Vurdering av målene for året
Hovedoppgaven inn i 2013 var å rekruttere nye medarbeidere, innarbeide et godt arbeids-
fellesskap, bære arbeidsgivers HMS-ansvar på best mulig måte, samt å utøve god
økonomistyring for å kunne opprettholde balansen iht. vedtatt budsjett.
Parallelt med dette skulle vi utad opprettholde et godt og variert kirketilbud til innbyggeme i
Nesset.
Vi konkluderer med at måloppnåelsen - ut fra utgangspunktet - har vært rimelig god, sågar
meget god på flere av områdene.

Organisasjon
Det har ikke kommet endringer i lovverk / forskrifter fra sentrale myndigheter i 2013 med
betydning for vår lokale organisering. Det kom endringer i Gravferdsloven høsten 2012, men
ikke noe av direkte betydning for virksomheten vår.
Kirkelig fellesråd har ikke sett behov for å endre organisatoriske forhold i 2013.
Utfordringen har vært å få en organisasjon med redusert bemarming (ansatte) til å fungere. I
løpet av høsten har vi hatt fokus på å innarbeide gode rutiner og effektiv samhandling i en
organisasjon med mange nye. Dette utvildingsarbeidet, og denne felleskaps-byggingen tar vi
med oss videre inn i 2014.
3.1. Kirkeligfellesråd
Leder: Nikolai Finset, Eikesdal (fra 01.12.12 til 30.11.13)

Nestleder: Annlaug Berge, Eresfjord (fra 01.12.12 til 30.11.13)
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Det er avvildet 6 møter, der 37 saker er behandlet; - av viktige saker / områder nevnes:
Bemannings- og arbeids-situasjonen
Økonomi / økonomistyring

Alle saker som ble behandlet, og vedtak som ble gjort i løpet av året, er fulgt opp.
3.2. Administrasjonsutvalget
Leder: Kristi Roset, Nesset
Nestleder: Nikolai Finset, Eikesdal
Utvalget har hatt 2 møter og behandlet 8 saker; - av viktige saker / områder nevnes:

HMS og arbeidsmiljø
Ansettelser og tilrettelegging for nye medarbeidere

Alle saker som ble behandlet, og vedtak som ble gjort i løpet av året, er fulgt opp.
3.3. Menighetsråd/ sokneråd (Det vises til egne årsmeldinger / regnskap.)
3.4. Kirkevalg2013
Menighetene i Nesset deltar fortsatt i prøveordningen (avsluttes 2015), og gjennomførte va1g
av 50 % av menighetsrådsmedlemmene 09.09.2013.
Iht. ble det ny sammensetning av kirkelig fellesråd for 2014 og 2015, konstituerende møte ble
holdt 22.11.2013.

4. Personale, arbeidsforhold, HMS
4.1. Fastestillin er:
Stillin sbeskrivelser: Antall: Årsverk: Merknader:
Kirketjenere 3 2,2 Ny medarbeider ansatt fra 01.03.2013





En medarbeider tilbake etterermis'on 01.01.2013.
Kateket




Avsluttet ansettelsesforholdet 31.01.2013, - stillingen vakant i
perioden februar —juli.

Meniets eo(fra 01.08.) 1 i N medarbeider ansatt fra 01.08.2013
Kantor / or anist 1 0,64





Stillingen vakant i periodenjanuar —juli.
Medarbeider trosolærin 1 0,2 N medarbeider ansatt fra 01.08.2013
Klokker 1 0,045 2 klokkerstillin er har stått vakante
Kontorfullmekti 1 0,2




Renholderirkekontor




Stillin en har stått vakant, - noe ekstah'elfor å dekke behovet
Kirkever e 1 1




Totalt: 9 5,285 (Møre bispedømmeråd er arbeidsgiverfor prestene.)

Jarl Gjermundnes avsluttet sitt arbeidsforhold 31.01.2013 —etter 22,5 år som kirketjener. Han
valgte å pensjonere seg.
Ragnvald Sørensen avsluttet også sitt arbeidsforhold som kateket i Nesset pr. 31.01.2013, for
å gå over i ny stilling på Jørpeland i Rogaland. Familien flyttet dit etter nesten 17 år her i
Nesset.
To meget gode medarbeidere avsluttet dermed sine arbeidsforhold i begynnelsen av 2013.
Jarl og Ragnvald takkesfor godt og solid arbeid gjennom mange år i Nesset !
Bjørn Idar Kvernberg avsluttet en lengre vikarperiode 31.12.2012; - vi takker Bjørn Idarfor
godt arbeid !
Leif Helge Solhjell var tilbake som kirketjener i Eresfjord pr. 01.01.2013, etter en lengre
permisjonsperiode.
Anders A. Svensli begynte i stillingen som kirketjener i Nesset 01.03.2013.
01.08.2013 startet Lynn Brakstad som menighetspedagog, og samtidig begynte Marit
Elisabeth 0. Svensli i 20 %-stilling med ansvar for trosopplæring.
Ny sogneprest, Ragnhild Due, flyttet til Nesset med familie, og begynte sitt arbeid
01.04.2013.
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2. påskedag / 01.04.2013 var det ordinasjons- og innsettings-gudstjeneste for Ragnhild i
Nesset kirke, med påfølgende velkomstfest på Eidsvåg bedehus utover kvelden.
Etter hva vi har oversikt over, er det første gang i Nesset kirkes historie at det har vært preste-
ordinasjon i kirken.
Vi ensker alle nye medarbeidere velkomne til arbeid ogfellesskap i menighetene våre !
Dette betyr at vi har 3 (små) stillinger som enda ikke er besatt med fast ansatte, 2
klokkerstillinger og renholder på Kirkekontoret. Disse stillingene ble i 2012 vedtatt satt
vakante til merutgiftene fra 2011 var dekket inn.
Kirkelig fellesråd har 4 kvinner og 5 menn ansatt, der 55,5 % har deltidsstilling.
Gjennomsnittsalderen er (pr. 31.12.2013) 53,65 år.
4.2. Permisjon
I 2013 har vi ikke hatt permisjonsforhold, men bemanningsplanen viser at det har vært meget
stor grad av vakanse i løpet av året.
4.3. Ekstrahjelp / vikarer
Ferietid og behov for ekstrahjelp betyr at vi er avhengig av noe arbeidskraft i tillegg til vår
faste stab. Det har vært greit å finne dekning i nærmiljøet vårt, og vi er tilfreds med den ekstra
arbeidskraften vi har gjort bruk av i ulike sammenhenger.
Pga. den økonomiske situasjonen, så har det vært lagt opp til begrenset bruk av ekstrahjelp.
4.4. Sykefravær
Blant Fellesrådets ansatte er det bare registrert 4 dager med sykefravær i 2013, og 5 dager
med fravær pga. barns sykdom.
Dette gir et sykefravær på ganske nær null.
Pga. svært lavt fravær, og en svært varierende bemanningssituasjon gjennom året, så er det
ikke regnet fraværs-prosent for året, men statistisk ville den jo bli usedvanlig lav.
4.5. HMS- arbeid
Vi er knyttet til bedriftshelsetjenesten under StaminaHOT, avd. Sunndal. Det er en
betryggelse i HMS-arbeidet.
Det ble gjennomført helseundersøkelser / miljøsamtaler 28.11.2012, der rapporten forelå i
begynnelsen av 2013. Rapporten dokumenterte tydelige spor etter konfliktsituasjonen fra
2012. Slike situasjoner er svært belastende for arbeidsmiljøet. Vi fikk også føle negative
virkninger, og det krevde bevisst arbeid for å komme tilbake til et godt og positivt miljø.
Som arbeidsgiver, så mener vi å ha lagt dette bak oss og normalisert arbeidsmiljøet i løpet av
2013. Ved utgangen av året konstateres det at vi har et godt og positivt arbeidsmiljø, og at vi
har klart å bevege oss tilbake til et godt-fungerende fellesskap.

5. Kirkelig aktivitet
5.1. Statistikk (2012-talli parentes.)
Menighet: Guds-

tenester:
Andakter
nil nativ:

Døpte: Konfir-
merte:

Vielser: Begrav-
elser:

Kon-
serter:




Sokneråds-
møter:

Sokne-



møter:




Nesset: 22 27 3 (2 13 16 27 18 5 5 24 (22 3 6 10 8 1 (2)
Eresr ord: 13 (11)




2 (7) 3 (1) 1 (2) 8 (6) 1 (1) 5 (3) 1 (1
Vistdal: 13 (9 3 2) 8 (3 3 2 1 0 4 (4




(0 5 5 1 1
Eikesdal: 8 (9




0 (2 2 (3 1 0 0 (1




2 (2 1 1
Totalt: 56 (56 6 (4 23 (28 35 (24 8 7 36 (33 4 (7 22 (18 4 (5

(Det vises for øvrig til kirkelig årsstatistikk 2012, fra hvert av menighetsrådene.)

5.2. Gudstjenester og kirkelige handlinger
På flere søn- og hellig-dager har det vært avviklet to gudstjenester. Dette for å utnytte
ressurser, og sikre frihelger for ansatte uten å leie inn ekstrahjelp.
Totalt besøkstall ved gudstjenester økte med ca. 5 % fra 2012 til 2013 (uoffisielt), men det vil
fortsatt være en stor utfordring å arbeide oss tilbake til tidligere nivå (jfr. innledning).
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Antall døpte er lavt også i 2013. Dette henger sammen med fødselstallet i kommunen, som det
synes vanskelig å holde stabilt høyt. Det er fortsatt slik i Nesset at de fleste ønsker å døpe sine
barn i kirken, så tallet er en indikasjon på lavt fødselstall i konimunen.
5.3. Trosopplæring
Dette ble et utfordrende område også i første del av 2013. Uten fast medarbeider og kateket
før 01.08. så ble det krevende å gjennomføre aktiviter (jfr. trosopplæringsplanen).
Deler av planlagt trosopplærings-aktivitet måtte dessverre gå ut.
Det er imidlertid gledelig å konstatere at vi har fått mye aktivitet tilbake på sporet i løpet av
høsten, og mer skal det bli kommende år.
5.4. Konfirmasjon / konformasjonsopplæring
Oppslutningen om konfirmasjon i kirka er fortsatt stor. Statistikken viser at årskullet har tatt
seg opp igjen mot normal størrelse.
Konfirmantleiren ble avviklet på Phillipshaugen leirsted i Øksendal 11.-13.januar 2013.
5.5. Begravelser
Omtrent samme antall begravelser som forgående år. Tar vi med at det i 2013 var flere, bosatt
i andre kommuner, som ønsket å bli begravet på kirkegårdene i Nesset, så blir antall
begravelser av egne innbyggere lavt.
Statistikken for de siste 10 år viser et snitt på 39 begravelser pr. år.

6. Drift og vedlikehold
6.1. Generelt
Ut fra bemanningssituasjonen og økonomi, så har fokus vært på drift, og i liten grad på
vedlikehold dette året. Det er begrenset hva vi har fått gjort.
Grav- og feste-kartotekene for kirkegårdene har vært grundig gjennomarbeidet.
Status —for både kirkene og kirkegårdene i Nesset —er at vedlikeholds-situasjonen er rimelig
god, men det er svært viktig medjevn, årlig oppfølging. Det hadde derfor vært ønskelig med
større ressurser til årlig oppfølging.
6.2. Kirkekontor / administrasjon
Driften av Kirkekontoret har vært videreført som forgående år, men med nye medarbeidere
inn på ledige kontorer siste halvdel av året.
6.3. Nesset kirke / Eidsvåg kirkegård
Teleslynga ble satt ut av funksjon under tordenværet i sommer, og anlegget har vært fornyet.
I høst har vi hatt noen utfordringer for å få det nye anlegget til å fungere optimalt.
På kirkegården har vi lagt tak over sandlageret for å kunne holde strøsanden tørr og telefri.
I høst ble grav- og feste-kartoteket gjennomarbeidet, og det betyr nok at flere eldre graver blir
slettet våren 2014 (jfr. merker utsatt på kirkegården).
6.4. Tjelle og Rod gravplasser
Det har ikke vært utført spesielt vedlikehold på disse gravplassene siste året, men de er i
rimelig god forfatning.
Grav- og feste-kartoteket for Rød gravplass ble også gjennomgått, og der blir nok status
(sletting av eldre graver) omtrent som for kirkegården i Eidsvåg.
6.5. Sira kyrkje / Eresfjord kyrkjegard
Her har det heller ikke vært utført vedlikehold ut over det som har vært av nødvendig art.
Grav- og feste-kartotek har vært gjennomgått, noe som nok fører til at flere graver blir slettet
(jfr. merker på kirkegården).
6.6. Vistdal kyrkje / kyrkjegard
Det har ikke vært utført vedlikehold av betydning i Vistdal siste året.
6.7. Eikesdal kyrkje / kyrkjegard
Det har heller ikke vært utført vedlikehold av betydning i Eikesdal siste året.
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7. Økonomi (Det vises til Årsregnskap 2013)
7.1. Årsregnskap —drift
Etter krevende behandling i Fellesrådet 24.01. og 25.02.2013 ble budsjettet for året, sak 14 /
2013, vedtatt med en totalramme på kr 4.525.000.
Det har ikke vært foretatt budsjettjusteringer i løpet av året.
I dette budsjettet inngår det at vi skulle nedbetale merforbruket fra 2011 med 90.000 (- og
resterende, kr 60.000 i 2014).
Overføringene fra kommunen var på 3.298.000 til drift / vedlikehold, pluss 76.000 i
tjenesteyting, totalt 3.374.000 til ordinær drift (13.12.2012 —sak K 142/12).
Årsregnskapet for drift 2013 viser samlede utgifter på kr 4.763.828,65, og inntekter på kr
4.800.940,36 _
I utgiftsregnskapet ligger kr 141.378,71som —isolert sett —er driftsoverskudd i 2013, men kr
90.000,00 inngår i tilbakeføring av merforbruket fra 2011, samt kr 14.276 som er overført til
investering (KLP-avstning).
Regnskapsført mindreforbruk blir derfor kr 37.111,71. Dette må imidlertid settes i direkte
sammenheng med at vi pr. 31.12.2013 har kr 52.530,71 å dekke inn fra 2011. Sees dette i
sammenheng, så utgjør udekket merforbruk kr 15.419,00. Dette skal dekkes inn i 2014.
7.2. Årsregnskap —investering
Budsjettert investering - kr 14.000—var beregnet til egenkapitalinnskudd til KLP. Her hadde
vi et etterslep fra 2012 på kr 6.573 som ikke var dekket, og sammen med årets innskudd —kr
7.694, ble samlet KLP-innskudd på kr 14.267. Dette er dekket ved overføring fra drift.
Vår totale egenandel i KLP er pr. 31.12.2013 opp i kr 72.605.
7.3. Gjeld
Fellesrådet betjener fortsatt lån til orgelet i Nesset kirke i Opplysningsvesenets Fond
(forvaltes av DNB / Lindorff).
Restlånet utgjør pr. 31.12.2013 kr 148.068,98. Lånet skal nedbetales pr. 30.06.2014; det er
altså bare 1 termin igjen.
I 2013 ble det betalt kr 145.821,97 i avdrag, og kr 4.497,67 i renter (= 150.319,64).
7.4. Økonomiplan 2014 —2017
Økonomiplanen ble rullert, og dannet grunnlaget for budsjettprosessen med kommunen fram
mot økonomiplan- / budsjett-vedtaket i kommunestyret 12.12.2013, sak K 106/13.
7.5. Budsjett 2014
Kirkelig fellesråd opplevde en positiv budsjettprosess inn mot kommunen høsten 2013.
I kommunestyret 12.12.2013—sak K 106/13, ble overføringen til kirkelig fellesråd vedtatt til
3.539.000 til drift, og kr 310.000 til investering, forutsatt brukt til innkjøp av maskinelt utstyr
til kirkegårdsdrift.
Total budsjettramme for 2014 økes betydelig, men det betyr ikke automatisk at «økonomisk
romslighet» øker i særlig gad. Det meste går med til økte lønns- og personal-kostnader (jfr.
nyansettelser og tariffrevisjon), samt prisstigning.

8. Samarbeid
8.1. Nesset kommune
Det er fortsatt betryggende å ha Økonomiavdelingen som ansvarlig for regnskap og
lønnsforhold; de gjør en meget godjobb, som vi føler trygghet ved.
Kommunens valgte representant til kirkelig fellesråd sikrer god og gjensidig kontakt med den
politiske ledelsen.
8.2. Nesset Bygg AS (gravtaking)
Innarbeidede og gode samarbeidsrelasjoner har gått videre, og firmaet stiller opp iht. våre
behov for gravtaking.
8.3. Nesset Begravelsesbyrå
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Vi opplever fortsatt et svært godt samarbeid på dette området.

Konklusjon:
Årsmeldingen dokumenterer ulike forhold angående ressurser, bemanning, virksomhet, ulike
utfordringer, m.m. samt vurderinger av hvordan Fellesrådet har håndtert dette gjennom året.
Fellesrådet har forsøkt å ivareta ansvaret sitt på best mulig måte; - hele tiden med fokus på å
legge til rette for et rikt og godt menighetsliv i de 4 menighetene i Nesset.
Fellesrådet takker ALLE som på ulike områder og måter, har gjort en innsatsfor kirke og
Guds rikes sak i Nesset i 2013 !

Mål og arbeidsoppgaver for 2014
Det må være en klar utfordring å stabilisere driften på alle områder i 2014, og samtidig
innarbeide offensive arbeidsformer der ressursene blir godt utnyttet.
Kirkelig fellesråd er et element i folkekirka, og skal derfor være med og samle flest mulig i
menighetene våre.
Det må alltid være en målsetting i arbeidet vårt at vi skal fungere optimalt mht. tilrettelegging
av kirkelige handlinger i menighetene i Nesset, samtidig med at vi skal ha rom for
enkeltmennesker.

Ledelse 2014
(Valwerioden går til 01.12.2015)

11.1. Kirkelig fellesråd:
Konstituering for 2014 ble gjort i møte 22.11.2013, sak 36 / 2013:

Nikolai Finset, Eikesdal - leder
Annlaug Berge, Eresfjord - nestleder

11.2. Administrasjonsutvalg:
Oppnevning og konstituering ble i møtet 22.11.2013 utsatt til 23.01.2014, sak 04 / 2014:

Arnfmn Gussiås, Nesset - leder
Nikolai Finset, Eikesdal - nestleder
Kari Petrine F. Øverås, kom.rep. - medlem

Erik Fostervoll og Anders A. Svensli er valgt som ansattes representanter til
Administrasjonsutvalget for 2014 —2015.

Eidsvåg, 27.02.2014

Vedtatt av Nesset kirkelige fellesråd i sak 12 / 2014:

Nikolai Finset, leder

Ragnhild Due, sogneprest

Arnfmn M. Gussiås

Annlaug Berge, nestleder

Anne Marie Lervoll

Jan Palmar Brakstad

Åse Skjåk Astad

Bente Hansen Lange

Siw Maridal Bugge

frling 7 vik, kirkeverge
Kari Petrine Fitje Øverås, kommunens representant
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Nesset kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2014/679-2 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 52/14 05.06.2014 

Nesset kommunestyre 50/14 19.06.2014 

 

Tertialrapport pr. 30.04.14 

Vedlegg 

1 Tertialrapport pr. 30.04.2014 - rapporten 

 

 

Rådmannens innstilling 

Tertialrapport pr. 30.04.2014 tas til orientering.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannen orienterte. 

 

Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hvert parti i kommunestyret. 

 

 Sammen med administrasjonen skal arbeidsgruppen arbeide med tiltak for å skape balanse i 

budsjettet for 2014 og i økonomiplanperioden 2015-2018. 

 

 Administrasjonen kaller sammen til første møte. Formannskapet holdes orientert om prosessen. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Tertialrapport pr. 30.04.2014 tas til orientering. 

 

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hvert parti i kommunestyret. 

 



Sammen med administrasjonen skal arbeidsgruppen arbeide med tiltak for å skape balanse i budsjettet 

for 2014 og i økonomiplanperioden 2015-2018. 

 

Administrasjonen kaller sammen til første møte. Formannskapet holdes orientert om prosessen. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Økonomisk rapport 

Prognose på driftsregnskap er på kr 7,849 mill i merforbruk/mindre inntekter. Fra kommunestyrets 

møte den 22. mai er det kun tatt hensyn til sak om årsregnskap. I tillegg er det tatt hensyn til 

generalforsamlinga til Nesset kraft as sitt vedtak om utbytte samme dag. 

 

Prognosen inneholder følgende vesentlige avvik: 

 

- 1 328 000 skatt og rammeoverføringer 

- 3 000 000 salg av konsesjonskraft 

-    200 000 netto renter 

- 1 651 000 utbytte fra Nesset kraft as 

- 1 670 000 enhetens netto overskridelser 

- 7 849 000 totalt 

 

I tillegg er prognosen på pensjonskostnader ca. kr 1 mill høyere enn budsjettert. Dette ligger i 

enhetenes rammer og vil være en innstramning i forhold til budsjettet hvis dette blir endelig resultat. 

 

Når det gjelder skatt og rammeoverføringer bruker ikke Nesset kommune å avvike vesentlig fra 

prognosen som kommer fra sentralt hold. Endelig resultat er ikke klart før månedsskiftet januar/februar 

2015. 

 

Utbytte fra Nesset kraft as ble vedtatt på generalforsamlinga sitt møte 22. mai og er endelig. 

 

Salg av konsesjonskraft, renter og enhetenes netto overskridelser er prognoser. I opprinnelig budsjett 

vedtok kommunestyret en innsparing på totalt kr 1,942 mill. Kommunestyret behandlet sak om 

budsjettprosessen i møtet 22. mai og vedtok tiltak som gir reduksjoner tilsvarende kr 1,640 mill. Dette 

utgjør en differanse på kr 0,302 mill i for lite tiltak. I prognoseavviket har helse og omsorg tatt med sin 

innsparing på kr 0,862 i avviket. Når vi korrigerer prognoseavviket for disse forhold blir: Korrigert 

prognose kr 7,289 mill. 
 

Saken om budsjettprosessen i møtet den 22. mai inneholder vedtak om mange tiltak. Fordi 

kommunestyrets møte ble så tett opp mot fristen for å avlevere økonomisk rapport trenger rådmannen 

noe mer tid for å se hvordan tiltakene berører den enkelte enhet i forhold til hva som allerede ligger 

inne av vedtatte innsparingsbeløp. Dette er også grunnen til at det ikke blir lagt fram sak om 

budsjettkorrigering i juni. 

 

Videre i økonomiplanperioden vil dette bety: 

I forbindelse med årsavslutningen for 2014 skal budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond strykes 

inntil merforbruket er i 0. Hvis vi tar utgangspunkt i korrigert prognose og reduserer med vedtatte 

avsetninger på kr 2,6 mill (overskudd 2013, vedtatt 22/5) vil årsregnskapet for 2014 avsluttes med et 

merforbruk på kr 4,7 mill. Når dette dekkes inn av beholdningen på disposisjonsfondet, kr 2,3 mill, vil 

det fortsatt være kr 2,5 mill som må dekkes av løpende driftsmidler i 2015. Det betyr ytterligere 

reduksjoner i 2015. 



 

Finansrapport 

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål viser en beholdning på kr 44,7 

mill 30. april (kr 55,8 per 30.12.13). I perioden januar-april har kommunen hatt en gjennomsnittlig 

avkastning på 2,29 prosent på beløp over kr 3 mill, dvs. likt med forrige tertial. Til sammenligning har 

ST1X (3 md statsobligasjonsindeks som blir brukt som referanseindeks i pengemarkedsplasseringer) 

gitt en gjennomsnittlig avkastning på 1,39 prosent.  

 

Lånegjelda på investeringer er på kr 260,0 mill per 30. april, herav 44,5 prosent med rentebinding. 

Flytende rente er fortsatt veldig lav, 2,25 prosent.  

 

Sykefravær 

Hittil i år har vi hatt et sykefravær på 10,75 %. Sammenligner med 1. kvartal 2012 representerer dette 

en økning i fraværet på 2,27 %-poeng. De 4 siste årene har fraværet i 1. kvartal ligget på mellom 8-9 

% totalt for kommunen. Første og fjerde kvartal i året er alltid de kvartalene det er høyest fravær.  

 

Vi har nå igangsatt et større prosjekt kalt «Helse i alt vi gjør – Folkehelse og arbeidshelse hånd i 
hånd», og håper at dette kan påvirke sykefraværet i positiv retning. Dette er et stort arbeid som har en 

prosjektperiode på 3 år, og der vi har fått støtte både fra KLP og KS.  

 

Folketallsutvikling 

Det har vært en ytterligere reduksjon i folketallet i 1. kvartal med 20 personer i Nesset. Ved inngangen 

til 2014 hadde vi 3001 innbyggere i kommunen som nå er redusert til 2981. I første kvartal 2012 var 

det 3018 innbyggere.   

 

Omsetning av eiendommer i Nesset kommune 1. tertial 

I løpet av 1. tertial er det omsatt 10 eneboliger, 6 fritidseiendommer, 6 småbruk/gardsbruk, 1 

forretningseiendom og 4 tomter (naust, hytter, bolig). Hittil omsatt 27 eiendommer mot 25 samme 

periode i 2013.  

 

Annet  

I tillegg ligger det ved statistikk fra NAV om arbeidsledighetstall, tertialrapport Interkommunalt 

barnevern 1. tertial 2014, endelig tilsynsrapport etter Fylkesmannen i Møre og Romsdal sitt tilsyn med 

Nesset kommune som barnehagemyndighet.  

 

Det er lagt ved 3 rapporter etter Arbeidstilsynet sitt tilsyn med: Holtan Budtjeneste, Nesset kommune 

og Nesset omsorgssenter.   

 

Vurdering 

Den økonomiske prognosen viser en inntektssvikt på nesten kr 6 mill for 2014. Inntektssvikten er 

bekymringsfull fordi dette er inntekter som rådmannen ikke har mulighet til å påvirker: 

 

 Inntektssvikt på kr 1,65 mill på utbytte fra Nesset kraft er en realitet.  

 Svikten i inntekter på konsesjonskraft på kr 3 mill er betydelig og henger sammen med lave 

strømpriser.  

 Antatt avvik på skatt og rammeoverføringer er på kr 1,3 mill.  

 

De to sistnevnte er prognoser, og hvis dette skulle bli sluttresultatet blir det veldig alvorlig for 

tjenesteproduksjonen. Med denne prognosen vil disposisjonsfondet være tomt i 2015. I tillegg trengs 

ytterligere reduksjon. 

 



Ytterligere tiltak vil få enda større konsekvenser for tjenesteproduksjonen. Kommunestyret har nettopp 

vurdert tiltak i forbindelse med budsjettprosessen i sitt møte i mai. Der ble det fattet vedtak som 

reduserer rådmannens mulighet for innsparing, bl.a.: 

 

 Fortløpende inntak av barn i barnehage gjennom året. 

 Kommunen skal fortsatt ha egen skatteoppkrever. 

 

I rådmannens opprinnelige forslag vedr. budsjettprosessen var det lagt inn forslag om større 

reduksjoner enn det kommunestyret ønsket å vedta. Av alle tiltak som kommer fra enhetene foreslår 

rådmannen alltid det som er vurdert som minst belastende for brukere, ansatte og innbyggere, for hele 

kommunen. Ytterligere forslag om reduksjoner antar rådmannen vil være enda vanskeligere for 

kommunestyret å vedta. 
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Økonomisk rapport

Tall for erioden Tall for året

Oppsummering
januar - april
(kr 1000)

PeriodeBudsj. Inkl. Prog-
RegnskapAvvik

2014budsjett Avvik Avvik i % endringnose%
20142014avvik

Enhetene:







1 Rådmann med stab/støtte, ofelleskostnader 7 724 7 848 124 1,6% 21 581 0 0,0 %

Herav:







Kommunale fellesut ifter/-inntekter 3 408 3 602 194 5,4 % 8 681




0,0 %

Rådmannens stab/støtte 3 313 3 209 -104 -3,2 % 8 779




0,0 %

Skolefa li råd iver 1 003 1 037 34 3,3 % 4 121




0,0 %

2 Servicekontoret 1 186 1 170 -16 -1,4 % 3 042




0,0 %

3 Politisk virksomhet 718 731 13 1,8% 2 569




0,0 %

4 Eidsvåbarne- oun domsskole EIBUS 9 528 9 850 322 3,3 % 28 276 200 0,7 %

5 Indre Nesset barne- oun domsskule INBUS 4 322 4 321 -1 0,0 % 12 157




0,0 %

6 Barneha ene 7 554 7 406 -148 -2,0 % 19 351 -270 -1,4 %

7 Helse o omsorHELO 32 530 31 938 -592 -1,9 % 83 386 -1 600 -1,9 %

8 Teknisk, samfunn outviklinTSU 5 360 5 240 -120 -2,3 % 15 765 0 0,0 %

Herav:








Teknisk, samfunn o utviklinTSU 6 658 6 571 -87 -1,3 % 16 589




0,0 %

Selvkost VARFS -1 298 -1 331 -33 -2,5 %




-824




0,0 %

9 Kultur 1 009 962 -47 -4,9 % 4 335




0,0 %

10 NAV 677 746 69 9,2 % 2 206




0,0 %

Reserver 0 0 0




5 400




0,0 %

Sum enhetene inkl. reserver 70 608 70 212 -396 -0,6 % 198 068 -1 670 -0,8%

Frie inntekter ofinans, m.v. sk'ema 1A -74 736 -75 407 -671 -0,9 % -198 068 -6 179 -3,1 %

Perioderesultat / antatt årsavvik -4 128 -5 195 -1 067





0 -7 849
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Kommunale fellesutgifter
Januar - april

Tall,foroden
Korr.bud.Avvik% avvik

Års-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn 159 177 18 10,2 % 506




Sosiale utgifter 47 34 -13 -38,2 % 141




Refusjoner fra trygdeetaten 0 0 0




0




Netto lønn 206 211 5 2,4 % 647




Div. driftskostnader 1 215 1 362 147 10,8 % 3 279




Overforinger 2 213 2 197 -16 -0,7 % 5 485




Salgs- og leieinntekt -148 -128 20 15,6 % -397




Internt salg 0 0 0




-8




Refusjoner og andre overforinger/tilskudd -80 -40 40 100,0 % -128




Netto finanskostnad 2 0 -2
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Årso'ørsdis osis'oner 0 0 0




-200




Sum 3 408 3 602 194 5,4 % 8 681




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




TalLfor doden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds". Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 1003 Revisjon 66 88 22 25,0 % 257




0,0 %
Sum ansvar: 1100 Kommunehuset- leieinntekter -206 -164 42 25,6 % -505




0,0 %
Sum ansvar: 1202 Fellesutgifter (rådm.) 851 917 66 7,2 % 1 712




0,0 %
Sum ansvar: 1210 IKT - egne anlegg 343 421 78 18,5 % 2 296




0,0 %
Sum ansvar: 1213 IKT - telefon 22 80 58 72,5 % 269




0,0 %
Sum ansvar: 1230 Opplæring 0 28 28 100,0 % 100




0,0 %
Sum ansvar: 1231 Frikjøp hovedtillitsvalgt 184 171 -13 -7,6 % 506




0,0 %
Sum ansvar: 1232 Bedriftshelsetjeneste 84 52 -32 -61,5 % 162




0,0 %
Sum ansvar: 1239 Hovedverneombud 7 14 7 50,0 % 68




0,0 %
Sum ansvar: 1240 Vassdragsutbygging 195 148 -47 -31,8 % 0




Sum ansvar: 1241 Annen juridisk bistand 0 16 16 100,0 % 50




0,0 %
Sum ansvar: 1242 Rettslokaler o.l. 2 0 -2




0




Sum ansvar: 1510 Eidsvåg telehus -8 -1 7 700,0 % -17




0,0 %
Sum ansvar: 5000 Kirkelig fellesråd 1 769 1 769 0 0,0 % 3 539




0,0 %
Sum ansvar: 7002 Kontrollutvalg 79 49 -30 -61,2 % 163




0,0 %
Sum ansvar: 7005 Hovedarbeidsmiljoutvalg 20 12 -8 -66,7 % 40




0,0 %
Sum ansvar: 7010 Takseringsnemnd eiendomsskatt 0 0 0




31




0,0 %
Sum ansvar: 7080 Val 0 2 2 100,0 % 10




0,0 %
Sum 3 408 3 602 194 5,4 % 8 681 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla e tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Detaljert økonomirapport kommunale fellesutgifter er gjennomgått og vurdert.

Tildelt budsjettramme ser ut til å holde.

Dato: 14.05.14

Ass. rådmann Anne Grete Klokset
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

[

Re nsk.

Rådmannens stab
Januar - april

Tall ifor psfioden
Korr.bud.Avvik% avvik




Års-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn 2 654 2 598 -56 -2,2 % 6 889




Sosiale utgifter 731 720 -11 -1,5 % 2 095




Refusjoner fra trygdeetaten -125 -126 -1 -0,8 % -135




Netto lønn 3 260 3 192 -68 -2,1 % 8 849




Div. driftskostnader 142 133 -9 -6,8 % 316




Overfø ringer 9 16 7 43,8 % -40




Salgs- og leieinntekt -88 -80 8 10,0 % -150




Internt salg 0 -2 -2 -100,0 % -61




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -10 -50 -40 -80,0 % -135




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Årso"ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 3 313 3 209 -104 -3,2 % 8 779




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall,for perioden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds". Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 1000 Rådmannskontoret 2 078 1 946 -132 -6,8 % 5 224




0,0 %
Sum ansvar: 1005 Økonomiavdelin a 1 235 1 263 28 2,2 % 3 555




0,0 %
Sum 3 313 3 209 -104 -3,2 % 8 779 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Detaljert økonomirapport Rådmannens stab er gjennomgått og vurdert.

Avvik rådmannen stab skyldes i hovedsak at økte lønnsutgifter i forbindelse med sykefravær. Refusjon sykepenger fra folketrygden vil dekke
inn noe av avviket.
Styrer etter å holde budsjettet i balanse.

Dato: 14.05.14

Ass. rådmann Anne Grete Klokset



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Skolefaglig rådgiver
Januar - april

_Tåll for,; _oden,
Korr.bud.Avvik% avvik




Års-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn




98 86 -12 -14,0 % 258




Sosiale utgifter




25 20 -5 -25,0 % 73




Refusjoner fra trygdeetaten




0 0 0




0




Netto lønn




123 106 -17 -16,0 % 331




Div. driftskostnader




698 681 -17 -2,5 % 2 326




Overføringer




273 406 133 32,8 % 2 185




Salgs- og leieinntekt




0 0 0




0




Internt salg




0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd




-91 -156 -65 -41,7 % -476




Netto finanskostnad




0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner




0 0 0




-245




Sum




1 003 1 037 34 3,3 % 4 121




Gruppert etter ansvar: (1000 kr) 1 _. . Tallifori rioden ._




Tall for året




Tekst




Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds". Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 2100 Skoler - felles




928 909 -19 -2,1 % 3 348




0,0 %
Sum ansvar: 2180 Kompetanseutvikling




53 70 17 24,3 % 264




0,0 %
Sum ansvar: 2300 Voksenolærin




22 58 36 62,1 % 509




0,0 %
Sum




1 003 1 037 34 3,3 % 4 121 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Det forventes ikke vesentlige avvik for ansvarene 2100,2180,2300 samlet sett.

13. mai 2014

Frode Sundstrøm



Økonomirapport, sammendrag for

Grup ert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Servicekontoret
Januar - april

fall for.periodøn 
Korr.bud.Avvik % avvik




Års-



buds'ett

År 2014

Brutto lønn 770 774 4 0,5 % 2 206




Sosiale utgifter 222 240 18 7,5 % 660




Refusjoner fra trygdeetaten 0 0 0




0




Netto lønn 992 1 014 22 2,2 % 2 866




Div. driftskostnader 344 315 -29 -9,2 % 925




Overføringer 162 153 -9 -5,9 % 263




Salgs- og leieinntekt -299 -299 0 0,0 % -971




Internt salg 0 0 0




-2




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -13 -13 0 0,0 % -39




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 1 186 1 170 -16 -1,4 % 3 042




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)

Tekst Re nsk.
Talljfor,

Korr.bud.
oden.
Avvik % avvik




Buds".
Tall for året
Ant. avvik% avvik

Sum ansvar: 1080 Servicekontoret 1 021 1 029 8 0,8 % 2 937 0,0 %
Sum ansvar: 1101 Kaffe mv. 7 7 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 1200 Fellesutgifter (servicektr.) 125 113 -12 -10,6 % 271 0,0 %
Sum ansvar: 1220 Arkivering - fellesutgifter 134 132 -2 -1,5 % 142 0,0 %
Sum ansvar: 1500 Komm. boliger / leiligheter -79 -78 1 1,3 % -259 0,0 %
Sum ansvar: 1501 Komm. boliger Eidsvåg borettslag -12 -13 -1 -7,7 % -48 0,0 %
Sum ansvar: 3220 Edruskapsvern 11 0 -11




-6 0,0 %
Sum ansvar: 3261 PU-boliger Eidsvåg borettslag -21 -20 1 5,0 % -55 0,0 %
Sum ansvar: 5100 Andre reli iøse formål 0 0 0




60 0,0 %
Sum 1 186 1 170 -16 -1,4 % 3 042 00,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla e tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Servicekontorets budsjett ser ut til å gå i balanse.

Servicekontoret i Nesset 12. mai 2014

Hildegunn Kvernberg Blø
enhetsleder
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Økonomirapport,sammendragfor Politiskvirksomhet
Periode: Januar - april År 2014

Gruppert etter art: (1000 kr) Tall»r.; ..-riodeni Års-
Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik buds'ett

Brutto lønn 463 460 -3 -0,7 % 1 535
Sosiale utgifter 170 169 -1 -0,6 % 544
Refusjoner fra trygdeetaten 0 0 0 0
Netto lønn 633 629 -4 -0,6 % 2 079
Div. driftskostnader 79 97 18 18,6 % 403
Overføringer 6 5 -1 -20,0 % 127
Salgs- og leieinntekt 0 0 0 0
Internt salg 0 0 0 0
Refusjoner og andre overføringer/tilskudd 0 0 0 0
Netto finanskostnad 0 0 0 0
Arso 'ørsdis osis'oner 0 0 0 -40
Sum 718 731 13 1,8 % 2 569

Gruppert etter ansvar: (1000 kr)

Tekst
Sum ansvar: 3002 Eldrerådet
Sum ansvar: 7000 Kommunestyre/formannskap
Sum ansvar: 7001 Administrasjonsutvalget
Sum ansvar: 7009 Diverse råd/utvalg
Sum ansvar: 7012 HOK - utvalg for helse, oppverkst, k
Sum ansvar: 7013 TNM - utvalg for teknisk, næring, mil
Sum ansvar: 7200 Til formannskapets disposisjon
Sum ansvar: 7201 Støtte til politiske parti
Sum ansvar: 7510 Tilskott til husb in
Sum

	

Talf4o.rjperiödem _. Tall for året
Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik Buds". Ant. avvik % avvik

	

6 7 1 14,3 % 71 0,0 %

	

612 651 39 6,0 % 2 034 0,0 %

	

12 14 2 14,3 % 56 0,0 %

	

41 15 -26 -173,3 % 58 0,0 %

	

20 21 1 4,8 % 129 0,0 %

	

18 19 1 5,3 % 123 0,0 %

	

9 4 -5 -125,0 % 31 0,0 %

	

0 0 0 67 0,0 %

	

0 0 0 0

	

718 731 13 1,8 % 2 569 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Budsjettet for politisk virksomhet ser ut til å gå i balanse.

Servicekontoret 16. mai 2014

Hildegunn Kvernberg Blø
enhetsleder
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Økonomirapport,sammendragfor

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

1 . -.

Re nsk.

Eidsvågbarne-og ungdomsskole
Januar - april

— Tall,for, 'doden .Ars-
Korr.bud.Avvik% avvikbuds'ett




År 2014

Brutto lønn 7 536 7 710 174 2,3 % 20 264




Sosiale utgifter 2 159 2 170 11 0,5 % 6 214




Refusjoner fra trygdeetaten -692 -451 241 53,4 % -420




Netto lønn 9 003 9 429 426 4,5 % 26 058




Div. driftskostnader 626 689 63 9,1 % 2 471




Overføringer 125 -62 -187 -301,6 % 398




Salgs- og leieinntekt -200 -120 80 66,7 % -371




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringerftilskudd -26 -86 -60 -69,8 % -280




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 9 528 9 850 322 3,3 % 28 276




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall for perioden,




Tall for året




Tekst i Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds'. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 2115 Eidsvåg barne- og ungdomsskole 9 291 9 534 243 2,5 % 27 386 0,0 %




Sum ansvar: 2121 Eidsvåskole - SFO 237 316 79 25,0 % 890




0,0 %
Sum 9 528 9 850 322 3,3 % 28 276 200 0,7 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Budsjettet vil dekkje dei faktiske driftsutgiftene, og vi vil sannsynklegvis få eit mindre driftsoverskott slik det ser ut pr. i dag.
Lønskostnadene til sjukevikarar har vore betydeleg lågare enn refusjonane vi har fått. Sjukefråværet har eg god grunn til å forvente går ned

Eidsvåg 16.05.2014

Per Einar Strand
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Indre Nesset barne- og ungdomsskole
Januar - april

Tall forodenJArs-
Korr.bud.Avvik% avvikbuds'ett

År 2014

Brutto lønn 3 328 3 127 -201 -6,4 % 8 606




Sosiale utgifter 948 905 -43 -4,8 % 2 649




Refusjoner fra trygdeetaten -215 -20 195 975,0 % -65




Netto lønn 4 061 4 012 -49 -1,2 % 11 190




Div. driftskostnader 304 294 -10 -3,4 % 1 082




Overfø ringer 64 88 24 27,3 % 150




Salgs- og leieinntekt -20 -24 -4 -16,7 % -75




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -87 -49 38 77,6 % -190




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 4 322 4 321 -1 0,0 % 12 157




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall for perioden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 2151 Eresfjord skole - SFO 43 34 -9 -26,5 % 99




0,0 %
Sum ansvar: 2165 Indre Nesset barne- og ungdomssku 368 382 14 3,7 % 1 354




0,0 %
Sum ansvar: 2166 Eresfjord barne- og ungdomsskole 2 863 2 843 -20 -0,7 % 7 715




0,0 %
Sum ansvar: 2167 Vistdal skole 1 048 1 062 14 1,3 % 2 989




0,0 %
Sum 4 322 4 321 -1 0,0 % 12 157 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Enheten kommer til å holde seg innenfor budsjettet.

Eresfjord 14.05.14.

Hilde Toven
Enhetsleder for Indre Nesset barne- og ungdomsskule
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Barnehagene i Nesset
Januar - april

Tall for.oden
Korr.bud.Avvik% avvik




Års-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn 4 457 4 177 -280 -6,7 % 11 506




Sosiale utgifter 1 282 1 176 -106 -9,0 % 3 271




Refusjoner fra trygdeetaten -278 -90 188 208,9 % -285




Netto lønn 5 461 5 263 -198 -3,8 % 14 492




Div. driftskostnader 298 255 -43 -16,9 % 1 284




Overfø ringer 2 654 2 644 -10 -0,4 % 5 869




Salgs- og leieinntekt -843 -756 87 11,5 % -2 294




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -16 0 16




0




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 7 554 7 406 -148 -2,0 % 19 351




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall for rioden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 2200 Barnehager - fellesutgifter 166 156 -10 -6,4 % 570




0,0 %
Sum ansvar: 2201 Ikke-kommunale barnehager 2 601 2 596 -5 -0,2 % 5 699




0,0 %
Sum ansvar: 2210 Eidsvåg barnehage 3 695 3 507 -188 -5,4 % 9 688 -270 -2,8 %
Sum ansvar: 2220 Eresfjord barnehage 626 703 77 11,0 % 2 065




0,0 %
Sum ansvar: 2230 Vistdal barnehage 465 444 -21 -4,7 % 1 329




0,0 %
Sum ansvar: 2240 Eikesdal barneha e 1 0 -1




0




Sum 7 554 7 406 -148 -2,0 % 19 351 -270 -1,4 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Som en følge av vedtaket i kommunestyre 12.12.2013 om inntak til ledige barnehageplasser i Nesset kommune utover årlig hovedopptak, har
har enheten fått en merutgift på 270.000 for bamehageåret 2013/2014 (til august 2014). Dette pga av at det har kommet inn 6 nye søknader
om bamehageplass i kommunale barnehager som utløset en førskolelærerstilling til ihht Forskrift om pedagogsik bemanning.

Med hilsen

Tanja Alise Holsæther Bersås
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Helse og omsorg
Januar - april

Talljøperiodam_
Korr.bud.Avvik % avvik

I Års-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn 25 897 24 895-1 002 -4,0 % 71 271




Sosiale utgifter 7 128 7 113 -15 -0,2 % 20 504




Refusjoner fra trygdeetaten -2 257 -1 1541 103 95,6 % -3 500




Netto lønn 30 768 30 854 86 0,3 % 88 275




Div. driftskostnader 2 421 1 871 -550 -29,4 % 6 953




Overføringer 3 074 3 046 -28 -0,9 % 11 890




Salgs- og leieinntekt -3 282 -3 466 -184 -5,3 % -12 882




Internt salg -96 -96 0 0,0 % -200




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -355 -271 84 31,0 % -10 650




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 32 530 31 938 -592 -1,9 % 83 386




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




_Tall ,forpetioden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud.Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 3100 Hjelpepersonell legekontor 787 677 -110 -16,2 % 2 016 0 0,0 %
Sum ansvar: 3101 Turnuslege + vakt 421 412 -9 -2,2 % 1 379 -50 -3,6 %
Sum ansvar: 3102 Fastleger 328 422 94 22,3 % 1 209




0,0 %
Sum ansvar: 3103 Kystlab (næringsmiddelkontroll) 26 26 0 0,0 % 115 0 0,0 %
Sum ansvar: 3104 LV-sentral 93 93 0 0,0 % 355 0 0,0 %
Sum ansvar: 3105 Kommunal medfinansiering 1 650 1 502 -148 -9,9 % 3 523 -500 -14,2 %
Sum ansvar: 3110 Helsestasjon/helesøster 703 661 -42 -6,4 % 1 854 0 0,0 %
Sum ansvar: 3120 Fysio-/ergoterapitjeneste 922 884 -38 -4,3 % 1 575 0 0,0 %
Sum ansvar: 3201 Krisesenter 12 12 0 0,0 % 380 0 0,0 %
Sum ansvar: 3230 Barnevern -17 0 17




2 650 0 0,0 %
Sum ansvar: 3240 Funksjonshemma - fellesutgifter 2 447 2 404 -43 -1,8 % 4 501 100 2,2 %
Sum ansvar: 3241 Botjenesten Holtan 4 305 4 392 87 2,0 % 7 698 200 2,6 %
Sum ansvar: 3242 Aktivitetssenteret 1 145 1 116 -29 -2,6 % 2 756 0 0,0 %
Sum ansvar: 3260 Omsorgsboliger -207 -195 12 6,2 % -531 0 0,0 %
Sum ansvar: 3290 Tilbud personer med psykisk lidelse 344 323 -21 -6,5 % 950 0 0,0 %
Sum ansvar: 3300 NOS - fellesutgfiter 1 415 1 400 -15 -1,1 % 4 594 -100 -2,2 %
Sum ansvar: 3301 NOS - korttidsavdeling 2 195 1 964 -231 -11,8 % 4 633 -200 -4,3 %
Sum ansvar: 3302 NOS - sjukeheimsavdeling 4 903 5 014 111 2,2 % 13 288 0 0,0 %
Sum ansvar: 3303 NOS - aldersdementavdeling 1 914 1 819 -95 -5,2 % 4 764 0 0,0 %
Sum ansvar: 3304 NOS - heimetjeneste dag/natt 3 298 3 984 686 17,2 % 11 707 -200 -1,7 %
Sum ansvar: 3305 NOS - leiebiler 198 185 -13 -7,0 % 490




0,0 %
Sum ansvar: 3306 NOS - eldresenter 159 197 38 19,3 % 920




0,0 %
Sum ansvar: 3307 NOS - kjøkkentjeneste 1 539 1 501 -38 -2,5 % 4 643




0,0 %
Sum ansvar: 3308 Gavemidler -4 -4 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 3309 Fast ansatte vikarer 1 443 1 513 70 4,6 % 4 147 150 3,6 %
Sum ansvar: 3310 Eresfjord bofellesskap 9 0 -9




0 0




Sum ansvar: 3311 ERESFJORD TRYGDEHEIM 0 0 0




0




Sum ansvar: 3312 Vistdal bofellesskap -16 -47 -31 -66,0 % -138 -100 -72,5 %
Sum ansvar: 3313 Indre - heimetjeneste 1 960 1 192 -768 -64,4 % 3 384




0,0 %
Sum ansvar: 3390 Pleie/omsorfellesut ifter 558 491 -67 -13,6 % 524 -900 -171,8 %
Sum 32 530 31 938 -592 -1,9 % 83 386 -1 600 -1,9 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Med utgangspunkt i regnskapstall per 30.4.2014 er prognosen at enheten vil få et netto merforbruk på ca. kr 1,6 mill ved årets slutt. Dette ut fra
budsjettrammen kommunestyret vedtok i desember 2013 inkl. reduksjoner.

Prognosen på merforbruket kan beskrives som følge:

Merutgifter pga. omfattende innleie av ekstrahjelp i mars og april. Det er per i dag 2 pasienter i overbelegg ved NOS, anslag kr 400 000.
Bruk av sjukehustjenester de 4 førte månedene tilsier et merforbruk i forhold til medfinansieringsordningen, anslag kr 500 000.
Budsjettert utleie for gjennomsnittlig 8 leiligheter, anslag inntektssvikt på kr 100 000.
Merutgifter til legevaktordning i Molde, anslag kr 50 000.
Ikke budsjettert utgifter til innføring av elektronisk kjørebok som dokumentasjon på bruk av kommunens biler i tjeneste, anslag kr 50 000.
Hvis kommunestyret ikke vedtar tiltak for reduksjon ifbm. budsjettprosessen greier ikke enheten å redusere kr 842 000.
Merinntekt ressurskrevende brukere 2013, anslag kr 350 000.

06.05.2014
Jan Karstein Schjølberg
enhetsleder helse og omsorg.
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Teknisk, samfunn og utvikling (TS11)
Januar - april

Talldoi: periodeniÅrs-
Korr.bud.Avvik% avvikbuds'ett

År 2014

Brutto lønn 2 681 2 982 301 10,1 % 8 661




Sosiale utgifter 770 836 66 7,9 % 2 534




Refusjoner fra trygdeetaten -142 0 142




0




Netto lønn 3 309 3 818 509 13,3 % 11 195




Div. driftskostnader 2 156 1 675 -481 -28,7 % 6 793




Overføringer 1 682 1 692 10 0,6 % 3 996




Salgs- og leieinntekt -434 -447 -13 -2,9 % -1 306




Internt salg 0 -28 -28 -100,0 % -154




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -1 -85 -84 -98,8 % -1 018




Netto finanskostnad 1 505 1 507 2 0,1 % -101




Årso'ørsdis osis'oner -1 559 -1 561 -2 -0,1 % -2 816




Sum 6 658 6 571 -87 -1,3 % 16 589




Gruprt etter ansvar: (1000 kr)




Tall tor perioden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds". Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 1400 Kommunal eiendomsforvaltning 108 26 -82 -315,4 % 100




0,0 %
Sum ansvar: 6000 Administrasjon teknisk 304 296 -8 -2,7 % 644




0,0 %
Sum ansvar: 6011 Saksbehandling landbruk 126 123 -3 -2,4 % 381




0,0 %
Sum ansvar: 6012 Saksbehandling skogbruk 128 122 -6 -4,9 % 368




0,0 %
Sum ansvar: 6013 Saksbehandling næring 136 142 6 4,2 % 34




0,0 %
Sum ansvar: 6020 Vekstkommune 114 114 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 6021 Vekstkommune - andre prosjekter 87 87 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 6100 Byggesaksbehandling -37 -23 14 60,9 % -57




0,0 %
Sum ansvar: 6110 Kart- og oppmålingsarbeid 316 155 -161 -103,9 % 455




0,0 %
Sum ansvar: 6111 Plan-/reguleringsarbeid 197 151 -46 -30,5 % 499




0,0 %
Sum ansvar: 6120 Naturforvaltning 198 190 -8 -4,2 % 561




0,0 %
Sum ansvar: 6124 Kommunalt viltfond -92 -92 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 6131 Friluftsliv 29 19 -10 -52,6 % 40




0,0 %
Sum ansvar: 6211 Sau på utmarksbeite 0 0 0




0




Sum ansvar: 6220 Jordbruksfond 0 0 0




0




Sum ansvar: 6500 Brannvesen 997 1 325 328 24,8 % 4 158




0,0 %
Sum ansvar: 6502 Oljevernberedskap 34 11 -23 -209,1 % 35




0,0 %
Sum ansvar: 6600 Kommunale veger 889 812 -77 -9,5 % 2 604




0,0 %
Sum ansvar: 6601 Parkeringsplasser 0 32 32 100,0 % 113




0,0 %
Sum ansvar: 6602 Veg- og gatelys 142 163 21 12,9 % 485




0,0 %
Sum ansvar: 6610 Parker og grøntanlegg 14 10 -4 -40,0 % 270




0,0 %
Sum ansvar: 6700 Vedlikehold eiendommer 1 488 1 278 -210 -16,4 % 3 969




0,0 %
Sum ansvar: 6710 Drift av kommunehuset 530 592 62 10,5 % 1 899




0,0 %
Sum ansvar: 6800 Boligområder 0 9 9 100,0 % 31




0,0 %
Sum ansvar: 6810 Næringsivrksomhet 38 0 -38




0




Sum ansvar: 7020 Utviklingsfondet -117 0 117




0




Sum ansvar: 7022 Miljøfondet 20 20 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 7401 Kraftfond 1 062 1 062 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 7402 Tilskudd til næringsformål 0 0 0




0




Sum ansvar: 7403 Bygdeutvikling 0 0 0




0




Sum ansvar: 7404 Krafthistorie 0 0 0




0




Sum ansvar: 7410 Mardølafondet -53 -53 0 0,0 % 0




Sum 6 658 6 571 -87 -1,3 % 16 589 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Det er kun små avvik. De fleste avvik skyldes periodisering og forsinkede faktura. Det vil si at det utjevnes utover året.
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000kr)

Tekst

Periode:

_.___.
Re nsk.

Selykost (VARSF)
Januar - april

-

kf . den.__..
-_Tal-1 W n

	

Io)-
Korr.bud.Avvik% avvik




Ars-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn 866 815 -51 -6,3 % 2 441




Sosiale utgifter 242 230 -12 -5,2 % 688




Refusjoner fra trygdeetaten 0 0 0




0




Netto lønn 1 108 1 045 - 63 - 6,0 % 3 129




Div. driftskostnader 919 694 -225 -32,4 % 2 478




Overfø ringer 2 070 2 420 350 14,5 % 4 867




Salgs- og leieinntekt -5 395 -5 490 -95 -1,7 % -11 060




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd 0 0 0




0




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Årso'ørsdis osisbner 0 0 0




-238




Sum -1 298 -1 331 -33 -2,5 % -824




Gruppert etter ansvar: (1000kr)




Tall lorr[pørloden.




.




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds'. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 6300 Vannverk -767 -1 004 -237 -23,6 % -548




0,0 %
Sum ansvar: 6310 Avløp -180 -272 -92 -33,8 % -55




0,0 %
Sum ansvar: 6311 Slam -517 -50 467 934,0 % -58




0,0 %
Sum ansvar: 6400 Renovasjon 156 77 -79 -102,6 % -179




0,0 %
Sum ansvar: 6501 Feierordnin en 10 -82 -92 -112,2 % 16




0,0 %
Sum -1 298 -1 331 -33 -2,5 % -824 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års - eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar
Det er kun mindre avvik på selykost. Det er ikke behov for justeringer. Det er behov for utbedring/vedlikehold i større grad enn budsjettert.

Når det gjelder slam, er det ubalanse i forholdet fakturering - periodisering
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

.

Re nsk.

Kultur
Januar - april

t.:811~ - iodern,_
Korr.bud.Avvik

_._
% avvik




Års-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn




542 528 -14 -2,7 % 1 478




Sosiale utgifter




155 133 -22 -16,5 % 438




Refusjoner fra trygdeetaten




1 0 -1




0




Netto lønn




698 661 -37 -5,6 % 1 916




Div. driftskostnader




244 242 -2 -0,8 % 779




Ovedø ringer




92 94 2 2,1 % 2 116




Salgs- og leieinntekt




-12 -35 -23 -65,7 % -201




Internt salg




0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd




-13 0 13




-230




Netto finanskostnad




0 0 0




0




Årso*ørsdis osis'oner




0 0 0




-45




Sum 1 009 962 -47 -4,9 % 4 335




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tallflor: rjoden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 2500 Kultur felles




256 257 1 0,4 % 687




0,0 %
Sum ansvar: 2510 Folkebibliotek




382 383 1 0,3 % 1 100




0,0 %
Sum ansvar: 2520 Kulturskole




118 109 -9 -8,3 % 927




0,0 %
Sum ansvar: 2521 Eidsvåg gamle skole




27 20 -7 -35,0 % 58




0,0 %
Sum ansvar: 2530 Ungdomstiltak




43 36 -7 -19,4 % 113




0,0 %
Sum ansvar: 2531 Ungdommens kommunestyre




44 41 -3 -7,3 % 100




0,0 %
Sum ansvar: 2540 Tilskudd drift




0 0 0




108




0,0 %
Sum ansvar: 2541 Tilskudd hus og anlegg




63 65 2 3,1 % 122




0,0 %
Sum ansvar: 2550 Museum




49 29 -20 -69,0 % 823




0,0 %
Sum ansvar: 2551 Kulturminner




1 4 3 75,0 % 73




0,0 %
Sum ansvar: 2560 Bokprosjekt




-4 -4 0 0,0 % -15




0,0 %
Sum ansvar: 2570 Bjørnsonsfestival




0 1 1 100,0 % 120




0,0 %
Sum ansvar: 2580 Folkebadet




30 21 -9 -42,9 % 119




0,0 %
Sum 1 009 962 -47 -4,9 % 4 335 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Ramma til kultur vil halde under forutsetning av budsjettreduksjon for tilskot til lag og organisasjonar som er foreslått til kr 100.000,-..
Avsatte midlar innafor ramma til dagleg vedlikehald for aktivitet på kunstgrasbanen er brukt opp.

15.mai.14
Turid Leirvoll Øverås
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

NAV
Januar - april

Tall foroden
Korr.bud.Avvik % avvik




Års-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn 504 411-93 -22,6 % 1 129




Sosiale utgifter 126 112-14 -12,5 % 334




Refusjoner fra trygdeetaten -78 078




0




Netto lønn 552 523-29 -5,5 % 1 463




Div. driftskostnader 51 8534 40,0 % 321




Overfø ringer 171 24675 30,5 % 742




Salgs- og leieinntekt 0 00




0




Internt salg 0 00




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -100 -112-12 -10,7 % -340




Netto finanskostnad 3 41 25,0 % 20




Arso'ørsdis osis'oner 0 00




0




Sum 677 74669 9,2 % 2 206




Grup ert etter ansvar: (1000 kr)




Tall for_rioden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud.Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 3200 Administrasjon sosialtjeneste 529 459-70 -15,3 % 1 347




0,0 %
Sum ansvar: 3211 Økonomisk sosialhjelp 172 24472 29,5 % 740




0,0 %
Sum ansvar: 3212 Kvalifiseringsprogram 53 43-10 -23,3 % 119




0,0 %
Sum ansvar: 3215 Flyktningtjeneste 23 0-23




0




Sum ansvar: 3250 Boli tiltak -100 0100




0




Sum 677 74669 9,2 % 2 206 0 0,0 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

Sum ansvar 3211 Økonomisk sosialhjelp viser et underforbruk i føstre tertial.

Sum ansvar 3250 Boligtiltak er tilskuddsramme fra Husbanken som skal formidles videre til evt. søkere.

Trekker man ut tilskuddet fra husbanken, viser tallene et forholdsvis lite overforbruk vi mener skal kunne tas inn året sett under ett.

16



Økonomirapport, sammendrag for

Grup ert etter art:(1000 kr)
Tekst

Brutto lønn
Sosiale utgifter
Refusjoner fra trygdeetaten
Netto lønn
Div. driftskostnader

Periode:

Re nsk.
0
0
0
0
0

Frie inntekter og finans
Januar - april

Tall,for perioden

	

Korr.bud.Avvik% avvik

	

00

	

00

	

00

	

0 0

	

00




Års-
buds'ett

0
0
0
0
0




År 2014

Overfø ringer -1 585 -1 640 -55 -3,4 % -4 926




Salgs- og leieinntekt -1 225 -1 417 -192 -13,5 % -8 500




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -74 662 -75 166 -504 -0,7 % -195 949




Netto finanskostnad 2 736 2 816 80 2,8 % 11 838




Ärso'ørsdis osisbner 0 0 0




-531




Sum -74 736 -75 407 -671 -0,9 % -198 068




Gruppert etter ansvar:(1000 kr)




Talldor. rioden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds". Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 8000 Rammetilskudd -37 568 -37 452 116 0,3 % -101 674

328-1
-1,3 %

Sum ansvar: 8001 Skatt på inntekt og formue -29 915 -30 540 -625 -2,0 % -71 756




0,0 %
Sum ansvar: 8100 Eiendomsskatt -7 039 -7 034 5 0,1 % -14 069




0,0 %
Sum ansvar: 8200 Konsesjonsavgifter 0 0 0




0




Sum ansvar: 8210 Kjøp/salg av konsesjonskraft -1 225 -1 417 -192 -13,5 % -8 500 -3 000 -35,3 %
Sum ansvar: 8410 Momskompensasjon -1 585 -1 640 -55 -3,4 % -4 926




0,0 %
Sum ansvar: 8411 Andre kompensasjonstilskudd -140 -140 0 0,0 % -770




0,0 %
Sum ansvar: 8700 Renter 1 018 1 066 48 4,5 % 6 710 -200 -3,0 %
Sum ansvar: 8701 Formidlingslån -38 -19 19 100,0 % 67




0,0 %
Sum ansvar: 8702 Nesset kraft as 0 0 0




-4 185 -1 651 -39,5 %
Sum ansvar: 8710 Avdrag 1 756 1 769 13 0,7 % 9 246




0,0 %
Sum ansvar: 8750 Kalkulatoriske inntekter (VA) 0 0 0




-2 024




0,0 %
Sum ansvar: 8900 Arso'ørsdis osisbner 0 0 0




-6 187




0,0 %
Sum -74 736 -75 407 -671 -0,9 % -198 068 -6 179 -3,1 %

Lederens kommentarer:
Beskrivelse av årsaken til års- eller eriodeavvik, ro nosen for året, eller av lanla te tiltak for å holde buds'ettrammen.

Verbal kommentar

8000/8001 Skatt og rammetilskudd
Etter Revidert NasjonalBudsjett, samt oppdatert folketall per 1.1.2014 for skatteutjevningen, er prognosen for frie inntekter kr 1,3 mill lavere enn
budsjettert. Redusert rammeoverføringer med kr 0,266 mill bl.a. fordi det er tatt bort frukt og grønt i skolene, samt gratis kulturskole i SFO-tid. I
tillegg er skatteinntekter inkl. skatteutjevning redusert med kr 1,062 mill. Endelig skatteutjevning er ikke klar før månedsskiftet januar/februar
2015.

8100 Eiendomsskatt
Skatt på verker og bruk er utskrevet med kr 9 000 enn budsjettert. Klagebehandling er foreløpig ikke ferdig, men det er ikke klaget på vesentlig
beløp.

8210 Kjøpisalg av konsesjonskraft
Nesset kraft as angir en prognose på totale inntekter for 2014 på kr 5,5 mill. Prognosen er usikker, men kan oppfattes å være det beste estimat
for hva Nesset kraft as kan gi på dette tidspunktet. Forutsetninger som er lagt til grunn er gjennomsnittlig spotpris på 26 øre/kWh og 61 prosent
oppslutning til fastkrafttariffene.

8410 Momskompensasjon
Momskompensasjonen på drift er en fri inntekt og er samla under dette ansvaret. Enhetene har tilsvarende utgift og fikk kompensert for dette i
budsjettet. Foreløpig ligger kompensasjonen noe under periodisert budsjett.

8700 Renter
Det ser ut til at renteinntekter er noe for høyt budsjettert ved at likviditeten er redusert og at kommunen ikke har så mye i banken som forutsatt.
Dette veies delvis opp ved at den flytende renta foreløpig er lavere enn budsjettert til 2,5 pst. Foreløpig ser dette ut til å gi en merutgift,
anslagsvis kr 0,2 mill ved årets slutt.

8702 Nesset kraft as
Renter av ansvarlig lån får en rente på 3,25 pst for 1. halvår (notering 6 md Nibor 2.1.14: 1,75 + påslag 1,5). Det betyr at rentene for 2. halvår
må bli på 3,75 pst, for at kommunen skal oppnå inntekter tilsvarende budsjettert beløp.

Generalforsamlinga vedtok 22/5 utbytte med kr 1 248 587. Dette er kr 1 651 413 mindre enn budsjettert.

8900 Årsoppgjørsdisposisjoner
Disposisjonsfondet antas å bli på kr 2,3 ved årets slutt etter kommunestyrets vedtak i april. I mai legges årsregnskapet fram og da er forslaget
fra formannskapet at mindreforbruket avsettes til fond, dvs, at disposisjonsfondet økes med kr 2,3 mill til kr 4,6 mill.
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nr.

prosj.
Navn på prosjekt

589 000 0 589 000 0 0 300 000 2014

	

1 650 614 1 651 414 1 750 000 2014/15

	

719 662 740 408 1 050 000 2014

	

0 0 1 450 000 2014

	

100 000 800 99 200

	

330 000 20 746 309 254

	

1 450 000 16 750 1 433 250

0 0 300 000 2014

0
Prosjektet forventes avsluttet i 2014/15.

Bygg-, delings- og landbruksarkiv er gjort elektronisk, men planarkiv gjenstår.

0 o
Gjennomføring av prosjektet forventes i 2014. Utførende entreprenør velges i

mai. Priskonkurranse på innkjøp av materiell, gjennomføres i juni-juli.

0

Prosjektet stoppet opp i 2013 på grunn av sykdom hos entrepenør. Prosjektet

falt deretter ut av budsjettet for 2014 da det var ventet ferdig i 2013.

0 Prosjektet er kommet inn i budsjett for 2014 og det er avtalt møte med

entrepenør (Ny innleid dagligleder i Svensli og Sønner AS) torsdag 22.mai

2014. Det er ventet at arbeidet starter opp igjen i juni og ferdigstilles i 2014.

0

Innføring av vannmålere er utført og igangsatt. Utgifter til prosjektleder,

datautstyr for fjernmåling er innkjøpt, vannmålere er innkjøpt. Videre utgiftero
vil være driftsutgifter og gå inn i selvkost budsjettet for VA. Prosjektet kan

avsluttes (Avsluttes i 2014). Rest av rammebevilgning utgjør 0,5 mill

-50 000
Gjenstående arbeider ikke påbegynt. Ferdigstilles innen 2014. Kostnader

utbedring ikke kartlagt,anslår overskridelse på kr. 50 000.

o Oppstart må utsettes til 2015. Forberedende arbeider og kontrahering

gjennomføres høst 2014.

Prosjektet er i gang og ihht fremdrift. Økning i ramme på 3,8 mill Totalramme

-3 800 000
økes derfor til 17,2 mill. Sak til TNM og K-styret fremmet. Utførende del av

prosjektet avsluttes innen utgang 2014. Prosjektet kan ikke lukkes før utgang

2015.

Prosjektet har stått på vent da graving har vært ute på anbudskonkurranse for

o flerådge rammeavtaler med leverandører. Anbudskonkurranse er over og trer i

kraft 1. juni 2014. Utskiftning av ledningsnett vann vil starte opp i juni og

avsluttes i 2014.

Prosjektet har stått på vent da graving har vært ute på anbudskonkurranse for

0
flerårige rammeavtaler med leverandører. Anbudskonkurranse er over og trer i

kraft 1. juni 2014. Utskiftning av ledningsnett avløp vil starte opp i juni og

avsluttes i 2014.

	

0 o
Gjenstående arbeid med gjerde og merking samt utbedring skråning. Økonomi

ihht plan. Arbeidet starter i juni/juli og avsluttes i 2014.

Anskaffelser vil i hovedsak foretas i tredje kvartal. Prosjektet er i rute, og det

forventes ingen avvik.

Prosjektet pågår. Byggetrinn 1 (Brekken - Toven) er ferdigstilt. Pumpestasjon

Toven er under oppføring. Byggetrinn 2 (Toven - Raudsand) pågår. Prosjektet

	

-400 000 -400 000 har fått noen uforutsette utgifter i forbindelse med arkeologiske utgravninger

(+ kroner 150 000,-), samt at det har vært en prisstigning siden forprosjekt i

2008. Prosjektet er planlagt avsluttet 1. oktober 2014.

1 633 000 1 910 002 -277 002

110 000 10 373

5 000 000 13 252 4 986 748

10 000 000 5 997 446 4 002 554

300 000 0 300 000

ARETSBUDSJETI-/ REGNSKAP

	

Budsjett Brukt pr. Rest + /

	

2014 30.4.14 overskrid - Brukt tidl. år

681 000 127 282 553 718 319 484 446 766 1 000 000 2014

892 000 590 891 410 34 050 34 640 1 000 000 2014

212 000 0 212 000 388 072 388 072 600 000 2014

	

TOTAL PROGNOSE PROGNOSE PROSJEKTLEDERSKOMMENTAR TIL
TOTALT PROSJEKT RAMME FERDIG AWIK AVVIK

Brukt pr. Forventa Årets Vedtatt STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

30.4.14 Vedtatt slutt år bevilgn. totalramme SAMT AWIK

Prosjektet er avsluttet. Ingen økonomiske avvik, gitt at omsøkte tilskudd
175 141 2 085 143 2 500 000 2014 -696 000 o

innvilges. Ramme 1,6 mill. Tilskudd iht søknad og innvilget = 0,6 mill

	

99 627 26 666 970 26 677 343 26 777 000 2014 -50 000

	

2 496 862 2 510 114 45 325 000 2015 4 500 000

	

3 998 842 9 996 289 13 400 000 2014 -3 800 000

2014
Investeringer -

prosjektregnskap

- 600127 Badeplass Eidsvågleira

- 600152 NOS - utvidelse

- 600158 Flerbrukshall

Relokalisering barnehage, barne-
- 600169

/kulturskole

va 600217 Utbedring ledningsnett - vann

va 600218 Utbednng ledningsnett - avløp

00
600228 Skansen - digitalisering eiendomsarkiv

Etabl. Parkeringsplasser EIBUSog
- 600231

HELOMS

- 600234 IKT - investeringer

va 600240 Overføringsledning til Raudsand

600244 Adressering i Nesset / skilting

Oppgradering kommuneveg på
- 600245

Meisalstranda

va 600247 VA • vannmålere, innføring

VA

4 832 000 2 107 554 2 724 446 1 039 911 3 147 465 6 150 000 2014

0

0






VA

va

2014
Investeringer -

prosjektregnskap
prosj.

Navn på prosjekt
nr.

600248
VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk,

forprosjekt

ARETSBUDSJETr/ REGNSKAP

BudsjettBrukt pr.Rest + /

201430.4.14overskrid -

1 369 0021 0661 347 934

TOTALT PROSJEKT

Brukt pr.

	

Brukt tidl. år30.4.14

	

130 567151 634

TOTAL

RAMME

Vedtatt

1 500 000

FERDIG

Forventa

slutt år

2014

PROGNOSE

AWIK

Arets

bevilgn.

0

PROGNOSE PROSJEKTLEDERSKOMMENTAR TIL

AWIK

VedtattSTATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

totalramme SAMT AWIK

Prosjektet er startet. Asplan Viak har laget rapport og vurdert renseteknologi

aktuell for Eidsvåg vannverk. Det er konkludert med 3 aktuelle

renseteknologier. Arbeidsgruppen som jobber med hovedplan vann har vært

0 på befaring på to vannverk (to renseteknologier) og det gjenstår befaring på et

vannverk. Det vil deretter bli konkludere på valg av renseteknologi. Asplan













Viak vil bli brukt til å hente inn pris på aktuelle renseteknologi. Prosjektet er

planlagt avsluttet i 2014.













Er ikke startet. Prosjektet kan avsluttes dersom jordskiftesak avsluttes innen




va 600249 VA - avtale med grunneiere Mørkvatnet




179 000




0 179 000




21 491 21 491




200 000 2014














2015.













Oppstart har vært utsatt flere ganger grunnet forhold hos entreprenør. Det




- 600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum




500 00 11 591 488 409




498 330 509 921 1 000 000 2014 -500 000 -  500000
avholdes oppstartsmøte i uke 21. Det forventes gjennomføring fra uke 22.














Prosjektet utvides med tillegg, i forhold til erosjonssikring langs sjø. Det vil

påløpe ekstrakostnader for sikring mot storrnflo.














Klimaplan er utarbeidet. Gjennomføring av prioriterte tiltak skjer mot slutten




- 600258 Tiltak energi- og klimaplan




225 000




0 225 000




0




0




225 000 2014




0 o
av 2014. Alternativt i 2015, pga ressusrsmangel på enheten.




- 600259 Oppgradering SD-anlegg Eresfjord skole




172 000 10 373 161 627




27 756 38 129




200 000 2014




0 0 Oppstart prosjektering høst 2014, med mål om avslutning innen utløp 2014.














Prosjektet er gjennomført. Aggregatet er prøvekjørt og idriftsatt. Avventer
,—..-1. - 600260 Nødstrømsaggregat NOS




546 000 31 740 514 260 1 654 4231 686 163 2 200 000 2014




0 o
sluttfaktura.

-.0














• 600262 Behovsutredning pleie og omsorg 1 000 000




0 1 000 000




0




0 1 000 000 2014




0
Opprinnelig frist for avlevering HOK/K-styret 01.06.14. Sak til HOK og K-styreto
fremmet om utsettelse til oktober 2014 pga ressursmangel. Økonomien god.














Prosjektet har stått på vent da graving har vært ute på anbudskonkurranse for

flerårige rammeavtaler med leverandører. Anbudskonkurranse er over og trer i




va 600263 Utskifting asbestledninger Raudsand




500 00 38 015 461 985




0 38 015




500 000 2014




0 o
kraft 1. juni 2014. Utskiftning av asbestrør på Raudsand vil starte opp i juni og

avsluttes i 2014.




va 600264 Utbedring lokaler til uteavdelinga 1 846 00 10 373 1 835 627




54 112 64 485 1 500 000 2014




0

Prosjektet er satt på vent for revurdering av annen lokasjon, som følge av

områdeplanlegging. Definisjon for området mellom Langset-feltet og sentrum,

0 må sannsynligvis endre. Det må tas stilling til hvor store grep som skal gjøres

med utelager, i forhold til tidsperspektivene. Midlertidige tiltak iverksettes for

å lukke avvik.




Utbedring ventilasj.anl. Nesset u














600269
gymsal/garderobe




256 000 251 911 4 089




443 943 695 854




700 000 2014




0 0 Prosjektet er avsluttet. Ingen økonomiske avvik.














Det jobbes med innkjøp av lydanlegg, men det er kommet ønske også om




- 600272 Kommunestyresal - stoler og lydanlegg




100 000




0 100 000




119 438 119 438




200 000 2014




0 o
Kommune-TV. Saken må til politisk behandling. Innkjøp av stoler er avsluttet.




Eresfjord vannverk - bedring av













va 600274
vannkvalitet




0 220 624 -220 624




899 2741 119 898




850 000 2014 -223 000 -270 000 Prosjektet er avsluttet (2014).














Prosjektet startet i 2014, og konkurranse for utførelse ble lagt ut på Doffin i




va 600275 Vannskade gnr 26/2, 0. Hole




860 000




0 860 000




0




0




860 625 2014




0 0 mars 2014. Anbudskonkurranse er avsluttet (april 2014) og prosjektet vil starte

opp i juni 2014. Vil avsluttes i 2014.




Maskinelt utstyr, kirkelig fellesråd













- 600276




310 000 310 000




0




0 310 000




310 000 2014




0 0 Investeringer er overført kirkelig fellesråd. Multimaskin er innkjøpt.




(multimaskin), HMS













- 600277 Nødnett i Nesset, brann




300 000




0 300 000




0




0




300 000 2014 300 000 Utsettes til 2015, grunnet forsinket etablering fra DSB














Planlegging for driften i rehabliliteringsfasen er påbegynt - midlertidige lokaler.




- 600278 Legesenteret - innvendig rehabilitering 1 700 000




0 1 700 000




0




0 1 700 000 2015 500 000 0 Utførelse planlagt høst 2014. Økonomi god, men overfører deler av ramme til

2015.



VA

-

2014
Investeringer -

prosjektregnskap
prosj.

Navn på prosjekt
nr.

600279 Vaktmesterbil m/henger

600280 Nye EL-tavler

ARETSBUDSJETT/ REGNSKAP

BudsjettBrukt pr. Rest +
201430.4.14overskrid -

200 0000200 000

150 0000150 000

TOTALT PROSJEKT

Brukt pr.

	

Brukt tldl. år30.4.14

	

00

	

00

TOTAL

RAMME

Vedtatt

200 000

600 000

FERDIG

Forventa

slutt år

2014

2014




600281 NOS vaskeri, nye vaskemaskiner




350 000 290 000




60 000




0 290 000




350 000 2014




600282
Legekontoret - fornying av fastmontert

utstyr




110 000




0




110 000




0




0




110 000 2014

- 600283 Inventar og utstyr v/flytting av kulturskole




200 000




0




200 000




0




0




200 000 2014

- 600284 Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 5 000 000 238 434 4 761 566




0 238 434 5 000 000 2015

- 600285 Grøfting langs kommunale veger




500 000




0




500 000





0




500 000 2014




600286 Reasfaltering kommunale veger/plasser




500 000




0




500 000




0




0




500 000 2014




600287 Eresfjord barnehage - nytt gulv/kjøkken




200 000




0




200 000




0




0




200 000 2014

- 600288 Eidsvåg sentrum 3 000 000




0 3 000 000




0




0 3 000 000 2014

-
Vistdal bofellesskap, vaske-/skyllerom,

600289
inkl. bekkenspyler




100 000




0




100 000




0




0




100 000 2014

va 600290 Overføringsledning Meisal vannverk 4 000 000




0 4 000 000




0




0 4 000 000 2014

va 600291 Forlengelse av avløpsrør




600 000 19 008




580 992




0 19 008




600 000 2015

va 600292 Rehabilitering av vannkummer




300 000




0




300 000




0




0




300 000 2014

- 600293 Helseløype




373 000 12 636




360 364 19 742 32 378




0 2014

SUM 51 575 000 11 670 565 39 904 435 41 358 684 53 012 498 130 507 625
1) Denne kolonnen er oppdatert iht. vedtott budsjett 2014 og regulert budsjett mars 2014 , samt midler avsatt økonomtplana (for 2014-2017).

PROGNOSE

AWIK

drets

bevlIgn.

0

0

0

0

0

2 500 000

0

0

0

PROGNOSE PROSJEKTLEDERSKOMMENTAR TIL

AWIK

Vedtatt STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

totalramme SAMT AWIK

Innkjøp ikke påbegynt. Gjennomføres høst 2014. økonomi god. Avsluttes io
2014.

Arbeid ikke påbegynt. Starter sommer/høst 2014. økonomi god. Avsluttes i
0

2014.

0 3 vaskemaskiner innkjøp som planlagt. Kostnadene innefor tildelt ramme.

0 Avventer innkjøp, vil bli foretatt i løpet av året.

Har gått gjennom eksisterende utstyr ag setter opp ny "handlesliste" no.

0 Reknar med å ha kjøpt inn det som trengst innan utg. av juni. Ingen awik fra

budsjett.

Prosjekteres og igangsettes i løpet av august-september 2014. Prosjektering

0 utføres av Norconsult, som har hele grunnlaget. Utførelse konkurranseutsettes

på Doffin.

Prosjektet har stått på vent da grøfting har vært ute på anbudskonkurranse for

o
flerårige rammeavtaler med leverandører. Anbudskonkurranse er over, og trer

i kraft 1. juni 2014. Grøfting av kommunale veier vil starte opp i juni og

avsluttes innenfor året.

Prosjektet vil starte opp i juni 2014. Det vil bli laget en prioritering over veier

0 som skal reasfalteres, priser fra leverandører vil bli hentet inn. Reasfaltering vil

skje i august/ september, prosjektet avsluttes i 2014.

Prosjekt påbegynt. Avsluttes iløpet av sommeren. økonomi god. Avslutteso
2014.

Investering - Eidsvåg sentrum: Det arbeides med en plan for utforming og bruk

	

0 o
av Alstadplass, trafikksikkerhetstiltak Kråkholmveien og lyssetting i sentrum.

Søkt orn tilskuddsmidler til etablering av ladestasjon for El.-bil. Oet forventes at

tildelt ramme på kr 3 mill vil bli benyttet i sin helhet.

	

0 0 Foreløping ikke behov, avventer. .

	

4 000 000 0 Prosjektet er ikke startet. Gjennomføring utsettes til 2015.

Prosjektet er ikke startet. Midlertidige tiltak er gjennomft. Det skal utarbeides

581 000 0 en hovedplan for avløp, og forlengelse av avløpsledning må sees i

sammenheng med hovedplan. Prosjektet må utsettes til 2015.

Prosjektet er startet. 3 vannkummer med amatur er kjøpt inn, og planleggeso
skiftet i perioden juni - august 2014. Prosjektet vil avsluttes i 2014.

Prosjektet tenkes igangsatt og gjennomført sommerhalvåret 2014. Utførelseo
forestås av entreprenører som har inngått rammeavtale med kommunen.

6 712 000 -S 020 000

0

0



Kraftfond(bundet fond)

Til disposisjon pr. 1.1.2014 fra tidligere år 915 747

Fortsatt til disposisjon etter budsjettvedtaket for 2014 106 614

Til disposisjon: 1 022 361

Pengene for konsesjonsavgifter blir betalt inn på kommunens konto

31.12.2014. Bruk av midlene fram til 31.12.2014 tærer på kommunens

Iikviditet.

Disposisjonsfond(ubundet fond)

Saldo pr. 1.1.2014

K 106/13 økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014

K 018/14 Videre drift av studiesenteret Nesset

Antatt beholdning pr. 31.12.2014

I tillegg er det vedtatt netto avsetning til disposisjonsfond i perioden 2015-

2017 med kr 3 911 000, jf. Ksak 106/13, behandling av økonomiplana for 2014-

2017.

3 973 173

-1 487 000

-150 000

2 336 173

Utviklingsfond(ubundet fond)

Saldo pr. 1.1.2014 48 387

Antatt beholdning pr. 31.12.2014 48 387

Investeringsfond(ubundet fond)

Saldo pr. 1.1.2014

Antatt beholdning pr. 31.12.2014

Det er ikke vedtatt avsetning, eller bruk av investeringsfond i

økonomiplanperioden 2014-2017.

Genereltfor ubundnefond, jf. regnskapsforskrifens§ 9:

Hvis regnskapet viser merforbruk skal budsjetterte avsetninger til ubundne

ond strykes i den grad det er nødvendig for at regnskapet ikke skal komme ut

med et regnskapsmessigmerforbruk (underskudd).

2 141 545

2 141 545

20.5.2014 økonomisjefen



Kommentarer til økonomisk rapport 30.04.2013

DRIFT

Skatt og rarnmeoveiføringer:

Med oppdaterte folketall pr. 1.1.2014 og skatteinntekter for 2013, samt revidert
nasjonalbudsjett, viser ny prognose (KS-prognosemodell) sum for skatt og
rammeoverføringer på kr 172,102 mill. Der er skatteanslaget inkl. skatteutjevningen redusert
med kr 1,062 mill i forhold til det som kommunen har lagt inn i sitt budsjett. I tillegg er
rammeoverføringene redusert med kr 0,266 mill bl.a. fordi det er tatt bort frukt og grønt i
skolene, samt gratis kulturskole i SFO-tid.

Skatteinngangen for perioden januar-april er noe svakere enn de reviderte vekstanslagene på 3
pst som ble lagt fram i revidert nasjonalbudsjett. Samlet vekst i skatteinntekter for årets fire
første måneder sammenlignet med samme periode i 2013, utgjør for 2,4 pst for landets
kommuner og 1,5 pst for Nesset.

På grunn av naturressursskatten hvor det meste innbetales i løpet av 1. tertial er kommunens
skatteinntekter 128 pst i forhold til gjennomsnittet for landet. Ved årets slutt forventes
skatteinntekter på 93 pst per innbygger, og 96 pst inkl. skatteutjevning. Skatteutjevningen for
2014 blir kjent i januar/februar 2015.

Andre frie inntekter ogfinans

Budsjettert beløp på renteinntekter ser ut til å være for høyt. Dette oppveies noe ved at
flytende rente er litt lavere enn budsjettert. Netto renter forventes å få en merkostnad
på kr 200 000.

Nesset kraft as har gitt en prognose på netto inntekt på av salg av konsesjonskraft på
kr 5,5 mill. Prognosen er basert på 61 pst fastkraftavtaler og gjennomsnittlig spotpris
på 26 øre/kWh. Antatt inntektssvikt blir kr 3 mill.

Kommunestyret vedtok 22. mai et utbytte fra Nesset kraft as på kr 1 248 587. Dette gir
en inntektssvikt på kr 1 651 413.

Enhetene

Noen enheter rapporterer om antatt avvik i år:

Eidsvåg barne- og ungdomsskole forventer å bruke kr 200 000 mindre ved årets slutt
enn budsjettert. Dette ut fra mer inntekter fra sjukerefusjon enn forventet i forhold til
bruk av vikarer.

Barnehagene forventer en merutgift på kr 270 000 som følge av kommunestyrets
vedtak om inntak av ledige plasser utover årlig hovedopptak.

Helse og omsorg anslår et netto merforbruk på kr 1 600 000. I netto merforbruk ligger
kr 862 000 som ikke er mulig å redusere hvis kommunestyret ikke vedtar framlagte
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tiltak. Ellers utgjør netto merforbruk omfattende innleie av ekstrahjelp, bruk av
sjukehustjenester (medfinansieringsordningen), legevakt, elektronisk kjørebok,
redusert inntekt på utleie av leiligheter, samt merinntekt ressurskrevende brukere
2013.

LØnnsoppgjøret

Det er satt av kr 5,4 mill på reserver til lønnsoppgjøret. Dette tilsvarer en årslønnsvekst på 3,5
pst hvorav 0,3 pst allerede er fordelt til enhetene.

Pensjonskostnader

Ut fra ny prognose på pensjonskostnaden mottatt i mai 2014 fra Kommunal
landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) januar 2014, ser det ut til at
kommunen kan ha underbudsjettert kostnaden med ca. kr 1 mill. Pensjonskostnadene ligger
inne i enhetene sine rammer. Endelig pensjonskostnad er ikke klar før medio januar 2015.

1NVESTERINGER

Årets investeringsbudsjett er per 30. april på kr 51,6. Så langt i året er det brukt 23 pst av årets
bevilga midler til investeringsprosjektene. Rapportering fra prosjektlederne for 1. tertial anslår
at på grunn av at noen prosjekter er utsatt/forsinket vil det bli behov for kr 6,7 mill mindre i
investeringsmidler.

FOND

Kraftfondet:
Til disposisjon: kr 1 022 361.

Disposisjonsfond:
Antatt saldo 31.12.2014: kr 2 336 173.
Årsegnskapet for 2013 er avlagt med et mindreforbruk på kr 2 638 480 hvorav kr 2 291 879 er
vedtatt avsatt til disposisjonsfond (kommunestyret 22/5). Antatt saldo etter dette blir
kr 4 628 052.

Utviklingsfondet:
Antatt saldo 31.12.2014: kr 48 387.
Årsegnskapet for 2013 er avlagt med et mindreforbruk på kr 2 638 480 hvorav kr 346 601 er
vedtatt avsatt til utviklingsfondet (kommunestyret 22/5). Antatt saldo etter dette blir
kr 394 988.

Investeringsfondet:
Antatt saldo 31.12.2014: kr 2 141 545.
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Oppsummeringpr. 30.4.2014

Prognose på driftsregnskap er på kr 7,849 mill i merforbruk/mindre inntekter. Fra
kommunestyrets møte den 22. mai er det kun tatt hensyn til sak om årsregnskap. I tillegg er
det tatt hensyn til generalforsamlinga til Nesset kraft as sitt vedtak om utbytte samme dag.

Prognosen inneholder følgende vesentlige avvik:

1 328 000 skatt og rammeoverføringer
3 000 000 salg av konsesjonskraft

200 000 netto renter
1 651 000 utbytte fra Nesset kraft as
1 670 000 enhetens netto overskridelser
7 849000totalt

I tillegg er prognosen på pensjonskostnader ca. kr 1mill høyere enn budsjettert. Dette ligger i
enhetenes rammer og vil være en innstramning i forhold til budsjettet hvis dette blir endelig
resultat.

Når det gjelder skatt og ramrneoverføringer bruker ikke Nesset kommune å avvike vesentlig
fra prognosen som kommer fra sentralt hold. Endelig resultat er ikke klart før månedsskiftet
januar/februar 2015.

Utbytte fra Nesset kraft as ble vedtatt på generalforsamlinga sitt møte 22. mai og er endelig.

Salg av konsesjonskraft, renter og enhetenes netto overskridelser er prognoser. I opprinnelig
budsjett vedtok kommunestyret en innsparing på totalt kr 1,942 mill. Kommunestyret
behandlet sak om budsjettprosessen i møtet 22. mai og vedtok tiltak som gir reduksjoner
tilsvarende kr 1,640 mill. Dette utgjør en differanse på kr 0,302 mill i for lite tiltak. I
prognoseavviket har helse og omsorg tatt med sin innsparing på kr 0,862 i avviket. Når vi
korrigerer prognoseavviket for disse forhold blir: Korrigertprognosekr 7,289mill.

Saken om budsjettprosessen i møtet den 22. mai inneholder vedtak om mange tiltak. Fordi
kommunestyrets møte ble så tett opp mot fristen for å avlevere økonomisk rapport trenger
rådmannen noe mer tid for å se hvordan tiltakene berører den enkelte enhet i forhold til hva
som allerede ligger inne av vedtatte innsparingsbeløp. Dette er også grunnen til at det ikke blir
lagt fram sak om budsjettkorrigering i juni.
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FINANSFORVALTNING PR. 30.04.2014

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål




30.04.13 31.08.13 31.12.13 30.04.14

Beholdning bankinnskudd (MNOK) 61,9 54,8 55,8 44,7

Gjennomsnittlig avkastning tertialet over 3 mill kr (%) 2,43 2,36 2,29 2,29

Gjennomsnittlig avkastning tertialet under 3 mill kr (%) 0,75 0,75 0,75 0,75

Avkastning benchmark, prosent (ST1X)* 1,66 1,53 1,54 1,39

*)ST1X en 3 mnd statsobligasjonsindeks, blir oftest brukt som referanseindeks (Benchmark) i pengemarkedsplasseringer

Kommunen har ingen plasseringer utenom bankinnskudd, og det er ikke knyttet bindinger til

bankinnskuddene.

Gjeldsforvaltning

Låneportefølje




30.04.13 31.08.13 31.12.13 30.04.14

Totalt MNOK 255,6 253,8 261,8 260,0

Herav rentebinding *) MNOK 99,2 98,3 116,9 115,6

Rentebinding Andel % 38,8 38,7 44,6 44,5

Gjenværende rentebinding (durasjon) År 3,3 2,9 2,6 2,3

*) Rentebinding ett år fram i tid og over.






Lån medflytende rente:

30.04.2013
SaldoGj.snitt

(MNOK)rente %

	

1,5 2,14

	

111,1 2,25

31.08.2013

SaldoGj.snitt

(MNOK) rente %

	

1,5 2,14

	

110,2 2,25

31.12.201330.04.2014

SaldoGj.snittSaldoGj.snitt

	

(MNOK) rente % (MNOK)rente %

	

1,4 2,09 1,4 2,27

	

143,5 2,25 143,0 2,25

Lån med rentebinding, saldo pr. 30.04.2014:

	

Saldo Rentesats Bundet til

	

(MNOK) dato

	

43,5 3,64 18.06.2015

	

23,8 3,83 07.09.2016

	

20,0 2,62 10.10.2016

	

11,0 3,55 02.12.2016

	

4,3 5,22 06.10.2018

	

14,3 3,85 12.12.2018

Lånene er tatt opp i Kommunalbanken as og KLPKommunekreditt. Oversikten viser at fastrenteandelen er

på 44,5 prosent.

Kommunens gjennomsnittlig gjenværende rentebinding er på 2,3 år.
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Ifølge finansreglementet skal gjeldsporteføljen ha en fastrenteandel på minimum 35 prosent (lån med

rentebinding 1 år fram i tid og over). Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon —vektet

rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til en hver tid være mellom 1 og 5 år. Kommunen

oppfyller begge disse kravene.

Renterisikoen ved endring i renten på 1 prosentpoeng utgjør kr 0,7 mill per år.

Rådmannen vurderer refinansieringsrisikoen som lav da det ikke er tatt opp lån uten avdragsbetaling med

unntak av ett lån (forfall i 2049).

Rådmannen anser finansforvaltningen å være i tråd med kommunens finansreglement.
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Kommentartilsykefraværi Nessetkommuneetter1.kvartal2014

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
1. kvartal 1075 848 859 941% 809 631% 1012 7 66 1045 8 86

Generelt:
Hittili årharvi etfraværpå10,75%.Sammenlignermed1.kvartal2012representererdetteenøkningi
fraværetpå2,27%-poeng.De4 sisteåreneharfraværeti 1.kvartalliggetpåmellom8-9%totaltfor
kommunen.Førsteogfjerdekvartali åreteralltiddekvartalenedeterhøyestfravær.

Av 1762(1395)fraværsdagertotaltfordeltpå319(330)tilfellergirdetteengjennomsnitti antallfraværsdager
på5,5(4,2)dagerpr.tilfelle.Detteviseratdeterenøkningi langtidsfraværet.

Rutineneforoppfølgingavsykemeldtearbeidstakerefungerergodtpåalleenhetene.I tilleggerlederneenda
merobservantei forholdtilåsesinemedarbeidere.Detblirforsøktåsetteinntiltaktidligereforå fangeopp
desomsliter,ogståri fareforå falleuti sykemelding.Kommunenssatsingpåmerfysiskaktivitetforalle,kan
ogsåværemedpååreduseresykefraværet.Alleansattebliroppfordrettilå deltai fysiskaktivitetpåsittnivå,
bl.a.Stikkut,Moroturogandretiltak.Deavdelingenesomhardeltattpåkommunenspersonalutviklingskurs
sieratdetroratdetteogsåharenpositivvirkningpåfraværsprosenten.

Viharnåigangsattetstørreprosjektkalt
3-1-e&ei aft vi gjør -yolkeheee og arbeic&he&e hrbufi F4nc4og håper at dette kan påvirke
sykefraværet i positiv retning. Dette er et stor arbeid som har en prosjektperiode på 3 år, og der vi har fått
støtte både fra KLP og KS.

Service,kulturogrådmannskontoret4,18(2,18)%pr.1.kvartal
Stabiltlavtfravær.Men,deterfåansatteher,ogettellertosykefraværvilgistoreutslagpåstatistikken
prosentvis.

Tekniskdrift,4,5(12,39)%pr.1.kvartal
Tekniskdriftharhattstornedgangi fraværeti forholdtil 1.kvartal2013.Medforholdsvisfåansattevildetogså
herblistoreutslagnårfleregårut i langtidssykefravær,ogtilsvarendeutslagnårdeertilbakei jobb.

Eidsvågbarne-ogungdomsskole,11,36(9,90) pr.1.kvartal
FraværetvedEidsvågbarne-ogungdomsskoleharøktdesiste3årene.

IndreNessetbarne-ogungdomsskule8,18(1,94) pr.1.kvartal
VedINBUShardetværtenforholdsvisstorøkningi fraværsprosenten.Forholdsvislitenenhetmedfåansatte,
ogdetskaldermedfåfraværtil forå endrefraværsprosenten.Deteringentingsomtyderpåatfraværeter
arbeidsplassrelatert.

Barnehagene,9,71(10,46)%pr.1.kvartal
Barnehageneharliggetpåenfraværsprosentpårundt8%desistetoårenegjennomåret.Dehartradisjonelt
ogsåhattenlitthøyerefraværsprosenti førstekvartal.

Helseogomsorg,13,16(9,33)%pr.1.kvartal
Helseogomsorgharhattenøkningi fraværsprosentsammenlignetmed1.kvartal2013.Avtotalt1075
fraværsdagererdethele775dagersomerknyttettil langtidsfravær.Dvs.at72%avfraværeter
langtidsfraværog28%erkorttidsfravær.

Eidsvåg16.05.14
Anne-KarinSjøli,personalsjef
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SykefraværsstatistikkNessetkommune2014- samleskjema
Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær

Fravær 1-8 dager egen Fravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total 2013 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Mulige Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Antall Prosent Antall Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent Prosent

dagsv.

1762 10,75 % 8,48 % 8,59 % 9,41 % 8,09 % 6,31 % 10,12 % 7,66 % 10,45 % 8,86 %

0




6,41 % 8,86 % 7,88 % 6,24 % 5,63 % 8,57 % 7,05 % 8,80 % 9,87 %

0




7,57 % 5,97 % 6,28 % 5,32 % 5,75 % 6,07 % 7,91 % 7,39 % 9,39 %

0




10,25 % 8,47 % 8,35 % 7,52 % 6,75 % 5,82 % 8,19 % 7,27 % 8,42 %

1762 10,75 % 8,17 % 7,96 % 7,97 % 6,79 % 6,11 % 7,64 % 7,70 % 8,46 % 9,15 %




dagsv.tilfeller dagsv.




tilfeller dagsv.




tilfelle dagsv.




1.kv. 16389 172 179 1,09 % 83 295 1,80 % 64 1288 7,86 %

2.kv.







3.kv







4.kv.







Hittil

i år 16389 172 179 1,09 % 83 295 1,80 % 64 1288 7,86



SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENHET
Fravær 1-8 dager EgenFravær 0-16 dager

Mulige AntallAntallProsentAntallAntallProsent
dagsv. tilfeller dagsv.tilfeller dagsv.

Service kultur o rådmannskontoret

Fravær over 16 dg
Antall Antall Prosent
tilfelle dagsv.

Total
Antall
dagsv.

2014 2013 2012 20112010200920082007

Fravær i prosent

Tallene fra før 2013 gjelder bare rådmannskontoret.

2006

v





1,






e 2,18 % 3,90 % 5,25 % 5,52 % 0,96 % 2,07 % 4,00 % 10,93 %

v.










0,96 % 4,05 % 2,33 % 3,51 % 0,42 % 2,10 % 2,13 % 8,17 %

_.v
v.










3,33
4,17

%
%

8,43 %
9,92 %

3,61
4,36

%
%

2,25
0,62

%
%

6.59
8,23

%
%

I, I3
1,60

%
%

3,63
1,32

%

%
3,66 %

1,36 %

Hittil 13868




70,51 % 3 15 1,08 % 3 36 2,60 % 58 4,18 % 2,57 % 6,52 % 3,93 % 2,97 % 4,14 % 1,73 % 2,76 % 6,14 %

t sva arne- o un omss o e















V.





_






r 9,90 % 8,10 % 6,64 % 4,99 % 4,91 % 14,14 % 4,65 % 5,15 %

V.










7,08 % 9,09 % 4,54 % 4,55 % 3,48 % 11,53 % 5,97 % 4,82 %











5,76 % 3,35 % 4,24 % 4,05 % 2,74 % 7,34 % 4,24 % 5,40 %
v.










9,69 % 6,36 % 5,55 % 5,22 % 3,76 % 7,49 % 6,90 % 6,86 %

Hittil 278213




150,54 % 9 37 1,33 % 10 264 9,49 % 316 11,36 % 8,12 % 6,65 % 5,25 % 4,70 % 3,72 % 10,16 % 5,45 % 5,56 %

n re essearne o un omss u e
















v.










O 1,94 % 1,88 % 6,33 % 4,70 % 1,36 % 8,10 % 3,29 % 4,30 %
V.











3,83 % 2,53 % 4,09 % 5,10 % 3,63 % 7,73 % 4,35 % 2,72 %











3,26 % 1,99 % 4,69 % 1,54 % 3,90 % 4,34 % 1,59 % 3,58 %
.v.











6,49 % 7,86 % 9,57 % 3,84 % 4,46 % 1,04 % 5,52 % 1,87 %

Hittil 12475




60,48 % 4 14 1,12 % 5 82 6,58 % 102 8,18 % 3,85 % 3,58 % 6,21 % 3,76 % 3,36 % 5,36 % 3,77 % 3,10 %



SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENHET

u 1 e
agsv.

arne azene

Fravær 1-8 dager Egen Fravær 0-16 dager
nntarosentntantarosent

r eagsv.r eagsv.

Fravær over 16 dg
ntantarosent
eagsv.

Total
nta
agsv.

2014
ravær

2013 2012 2011 2010 2009 2008




2007




2006

v.




e




e




I




c




c 10,46 8,92 % 8,51 % 9,44 % 6,24 % 6,66 % 12,05 % 17,78 %
V.










5,54 7,47 % 11,66 % 6,60 % 6,75 % 7,22 % 11,10 % 15,86 %

_ .V










1,94 6,13 % 7,78 % 5,35 % 3,72 % 5,46 % I 1,21 % 5,74 %

V.










11,50 12,60 % 8,32 % 8,62 % 3,12 % 3,41 % 8,31 % 12,75 %

Hittil1628

enisn

24 23 1,41 % 4 16 0,98 % 5 119 7,31 % 158 9,71 % 9,45 8,87 % 9,01 % 7,51 % 5,08 % 6,14 % 10,69 % 13,12 %

v.




o





, 2e




12,37 7,61 % 12,53 % 3,66 % 5,38 % 13,38 % 9,79 % 8,50 %

V.











6,69 5,29 % 17,00 % 1,20 % 8,53 % 8,65 % 7,76 % 0,94 %
_ .V











3,88 7,02 % 11,32 % 2,19 % 12,01 % 5,91 % 14,56 % 6,04 %
V.











11,32 7,30 % 10,70 % 9,71 % 7,46 % 7,14 % 15,59 % 11,58 %

	

HittilI 177

e se og ornsor
V.

6 8 0,68 %

c

3 33 2,80 %

o

3 12 1,02 %

o

53 4,50 %

e

8,68

9,33

6,82

11,02

%

%

12,75

11,88

%

%

4,25

10,90

%

%

8,25

9,16

7,

%

8,78

10,02

%

%

12,13

10,27

%

%

7,08 %

13,50 %
V.











7,97 11,90 % 9,00 % 8,54 % 7,64 % 8,40 % 8,57 % 13,61 %
_ .V











9,40 7,70 % 6,52 % 8,12 % 7,20 % 6,26 % 11,20 % 12,05 %
V.











11,74 8,87 % 9,99 % 10,02 % 7,90 % 6,81 % 10,04 % 9,15 %

Hittil 8169 116 120 1,47 % 60 180 2,20 % 38 775 9,49 % 1075 13,16 % 9.63 9,83 % 9,35 % 9,40 % 7,97 % 7,86 % 10,01 % 12,01 %



Vedtaksoppfølging - Utvalg for helse, oppvekst og kultur
orte®

Seleksjon: Utvalg: 30 - Utvalg for helse, oppvekst og kultur, Vedtakstatus: B - Under behandling

Rapport generert: 26.05.2014

2012/50-40 Årsmelding 2011 for interkommunalt barnevern
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
HOK 1 Årsmelding 2011 for interkommunalt barnevern
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg
behandling

Merknad:

2008/955 - 35Orientering om barnevernstjenesten - rapportsskjema pr. 31.12.2012
Utvalg: Nr:Vedtakstittel:
HOK1Orientering om barnevernstjenesten - rapportsskjema pr. 31.12.2012
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderHELO - Helse og omsorg
behandling

Merknad:

Saksansvarlig:
JSC - Jan Karsten Schjølberg

tJ.1

2011/1288-4 Etablering av frivilligsentral i Nesset
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
HOK 1 Etablering av frivilligsentral i Nesset
Status: Frist: /verksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg
behandling

Merknad:

2010/527 - 27Helse og omsorg - gjennomgang pleie og omsorg - valg av arbeidsgruppe
Utvalg:Nr:Vedtakstittel:
HOK1Helse og omsorg - gjennomgang pleie og omsorg - valg av arbeidsgruppe
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderHELO - Helse og omsorg
behandling

Merknad:

Saksansvarlig:
JSC - Jan Karsten Schjølberg

2008/955-40 Interkommunal barnevernstjenesten - tjenesteanalyse
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
HOK 1 Interkommunal barnevernstjenesten - tjenesteanalyse
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg
behandling



Merknad:

2010/527 - 29 Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
HOK 1 Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg
behandling
Merknad:

2010/527 - 33 Kreftplan - godkjenning
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
HOK 1 Kreftplan - godkjenning
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg
behandling
Merknad:

2010/527 - 36Valg av representanter til forstudiegruppe - gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten.
Utvalg:Nr:Vedtakstittel:
HOK1Valg av representanter til forstudiegruppe - gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten.

U'l Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
1`\) UnderHELO - Helse og omsorg

behandling
Merknad:

Saksansvarlig:
JSC - Jan Karsten Schjølberg

2011/564-111 Adressering i Nesset kommune - forslag til skrivemåte av to vegnamn: Hornevegen og Ødegårdvegen
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
HOK 1 Adressering i Nesset kommune - forslag til skrivemåte av to vegnamn: Hornevegen og ødegårdvegen
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under KUL - Kultur TOV - Turid Leirvoll øverås
behandling
Merknad:

2010/527 - 41Pleie og omsorgstjenesten - Utsettelse av presentasjon forstudie
Utvalg:Nr:Vedtakstittel:
HOK1Pleie og omsorgstjenesten - Utsettelse av presentasjon forstudie
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderTSU - Teknisk, samfunn og
behandlingutvikling
Merknad:

Saksansvarlig:
MBR - Malin Bruseth

2014/199 - 44 Kulturmidlar 2014 - tildeling



Utvalg:Nr:Vedtakstittel:
HOK1Kulturmidlar 2014 - tildeling
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderKUL - Kultur
behandling
Merknad:

Saksansvarlig:
TOV - Turid Leirvoll Øverås



Vedtaksoppfølging - Utvalg for teknisk, næring og miljø
ePh

orte®
Seleksjon:

Rapport generert:

2012/971-1
Utvalg:
TNM
Status:
Under
behandling

Merknad:

Utvalg: 31 - Utvalg for teknisk, næring og miljø, Vedtakstatus: B - Under behandling

26.05.2014

Lokal forskrift om åpen brenning
Nr: Vedtakstittel:
1 Lokal forskrift om åpen brenning
Frist: Iverksatt: Adm. enhet:

TD - Teknisk drift
Saksansvarlig:
BBA - Bjarne Bakken

2012/1370-6 Klage
Utvalg: Nr:
TNM 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:
fylkesmannen arb. med

på administrativt vedtak. Fradeling av 64/2 - Tormod Lorentzen
Vedtakstittel:
Klage på administrativt vedtak. Fradeling av 64/2 - Tormod Lorentzen
Iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen
Saksansvarlig:
GAS - Gunnar Astad

å omgjøre vedtaket

GID 055/001 - Klage på jordlovsvedtak- fradeling av våningshus - Steinar
Vedtakstittel:
GID 055/001 - Klage på jordlovsvedtak - fradeling av våningshus - Steinar
Iverksatt: Adm.

RÅD

Stubø

Stubø
enhet:

- Rådmannen

2012/1328-6
Utvalg: Nr:
TNM 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:
fylkesmannen arbeider med

Saksansvarlig:
GAS - Gunnar Astad

å omgjøre vedtaket

2012/1236-7 Klage
Utvalg: Nr:
TNM 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:
fylkesmannen arbeider

på jordlovsvedtak- fradeling til fritidseiendom- Steinar Stubø
Vedtakstittel:
Klage på jordlovsvedtak - fradeling til fritidseiendom - Steinar Stubø
Iverksatt:

med å omgjøre vedtaket

Adm. enhet:
RÅD - Rådmannen

Saksansvarlig:
GAS - Gunnar Astad

2008/1120-44 Badeplassen - forslag forenklet løsning

Utvalg: Nr: Vedtakstittel:



TNM 1 Badeplassen - forslag forenklet løsning




Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under
behandling




TSU - Teknisk, samfunn og
utvikling

CRE - Claus Reiners

Merknad:




2013/762 - 20




Reduksjon av vannavgift ved Eresfjord vannverk




Utvalg: Nr: Vedtakstittel:




TNM 1 Reduksjon av vannavgift ved Eresfjord vannverk




Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under
behandling




TSU - Teknisk, samfunn og
utvikling

VLI - Vegard øverås Lied

Merknad:




12.12.2013: det er laget oversikt over abonnenter som får reduksjon og hvor mye de får i reduksjon. Sak blir ferdig mars 2014 når faktura for vann går ut til abonnenter



Vedtaksoppfølging - Formannskapet
ePh

orte@
Seleksjon:

Rapport generert:

Utvalg: 3 - Nesset formannskap, Vedtakstatus: B - Under behandling

26.05.2014

2008/1098 - 6Planprogram for Trafikksikkerhetsplan i Nesset kommune 2011 — 2014
Utvalg:Nr:Vedtakstittel:

1Planprogram for Trafikksikkerhetsplan i Nesset kommune 2011 - 2014
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderRÅD - Rådmannen
behandling
Merknad:
Planprogrammet vedtatt av Nesset formannskap 07.04.2011. Arbeidet med planen starter opp etter at kommuneplanen er vedtatt

Saksansvarlig:
HFR - Hogne Frydenlund

2009/431-7 Logopedkompetanse i Nesset - utdanningstilbud og framtidig kommunal stilling
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 Logopedkompetanse i Nesset - utdanningstilbud og framtidig kommunal stilling
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen LMI - Laila Mittet
behandling
Merknad:
Det blir sendt ut intern utlysing av utdanningstilbudet. En av søkerne blir prioritert som kandidat til å kunne søke logopedutdanning med kommunal støtte.O•

2012/1356-3
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

GID 027/003 og GID 027/001 - makeskifte på Eidsvågfjellet -

Vedta kstittel :
GID 027/003 og GID 027/001 - makeskifte på Eidsvågfjellet
Iverksatt:

Olav Johan Hole

- Olav Johan Hole
Adm. enhet:
RÅD - Rådmannen

Saksansvarlig:
BST - Bjørn Stensjø

2011/1638 - 4
Utvalg:

Status:
Under
behandling
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Redusert antall styremedlemmer i Nesset som vekstkommune
Vedtakstittel:
Redusert antall styremedlemmer i Nesset som vekstkommune
Iverksatt: Adm. enhet:Saksansvarlig:

VEKSTK -JFR - John Helge Frøystad
Vekstkommuneprogrammet

2011/1471 - 7 Vekstkommuneprogrammet - Samarbeid med Placement og deltakelse på messe januar 2013
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Vekstkommuneprogrammet - Samarbeid med Placement og deltakelse på messe januar 2013
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:



Under VEKSTK - JFR - John Helge Frøystad
behandling Vekstkommuneprogrammet
Merknad:

2012/1368 - 3
Utvalg: Nr:
F 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2012/1404 - 2
Utvalg: Nr:
F 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

Handlingsplan Nesset som vekstkommune 2013
Vedtakstittel:
Handlingsplan Nesset som vekstkommune 2013
Iverksatt:

GID 027/060 Eventuelt salg av garasje på Flammervoil
Vedtakstittel:
GID 027/060 Eventuelt salg av garasje på Hammervoll
Iverksatt:

Adm. enhet: Saksansvarlig:
VEKSTK - JFR - John Helge Frøystad
Vekstkommuneprogrammet

Adm. enhet: Saksansvarlig:
RÅD - Rådmannen BST - Bjørn Stensjø

012/1402 - 7
Utvalg:
F
Status:
Under
behandling
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Strategi for å sikre at Nesset lensmannskontor består
Vedtakstittel:
Strategi for å sikre at Nesset lensmannskontor består
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

ORD - Ordføreren RHU - Rolf Jonas Hurlen

Adm. enhet: Saksansvarlig:
RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad

2012/1081 - 5 Bygging av kai i Meringdalen - Jonny Meringdal
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 Bygging av kai i Meringdalen - Jonny Meringdal
Status: Frist: Iverksatt:
Under
behandling
Merknad:
saken er oversendt fylkesmannen til endelig avgjøelse

2012/1081 - 12
Utvalg: Nr:
F 1
Status: Frist:
Under
behandling

GID 083/002 - Klage på vedtak om overtredelsesgebyr - Bygging av
Vedtakstittel:
GID 083/002 - Klage på vedtak om overtredelsesgebyr - Bygging av
Iverksatt:

kai i Meringdalen - 3onny Meringdal

kai i Meringdalen - Jonny Meringdal
Adm. enhet: Saksansvarlig:
RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad



Merknad:
oversendt fylkesmannen til endelig avgjørelse

2009/321-48
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

GID 027/009 - Søknad om bygging av "båthus" som tilbygg til garasje - Snorre Langset
Vedtakstittel:
GID 027/009 - Søknad om bygging av "båthus" som tilbygg til garasje - Snorre Langset
Iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen
Saksansvarlig:
GAS - Gunnar Astad

saken er sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse

2013/348-7
Utvalg:

Status:
Under
behandling
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Nytt jakt og fiskekart i Nesset
Vedtakstittel:
Nytt jakt og fiskekart i Nesset
Iverksatt: Adm. enhet:Saksansvarlig:

VEKSTK -PNO - Pia Therese Nordli
Vekstkommuneprogrammet

t(,,,,2013/419 - 2

	

CitlJtvalg: Nr:
1

	

Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2009/321 - 55
Utvalg: Nr:

1

	

Status: Frist:
Under
behandling
Merknad: 


GID 027/001 Søknad om fradeling av hyttetomt - Jorunn Aase Haarberg
Vedtakstittel:
GID 027/001 Søknad om fradeling av hyttetomt - Jorunn Aase Haarberg
Iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

GID 027/009 - Klage på vedtak. Tillatelse til båthus som tilbygg til garasje - Snorre Langset
Vedtakstittel:
GID 027/009 - Klage på vedtak. Tillatelse til båthus som tilbygg til garasje - Snorre Langset
Iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

Saksansvarlig:
BST - Bjørn Stensjø

Saksansvarlig:
GAS - Gunnar Astad

sendt fylkesmannen for endelig behandling

Nr:
1
Frist:

2013/462-6
Utvalg:

Status:
Under
behandling
Merknad: 


Avslag på fritak på renovasjonsgebyr for hytte på Meisalfjellet -

Vedtakstittel:
Avslag på fritak på renovasjonsgebyr for hytte på Meisalfjellet
Iverksatt:

Klagebehandling

Saksansvarlig:
HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik

- Klagebehandling
Adm. enhet:
TD - Teknisk drift



2013/767-2
Utvalg: Nr:
F 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2013/1038 - 2
Utvalg: Nr:
F 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2008/131 - 11
Utvalg: Nr:
F 1

t..NStatus: Frist:
`-OUnder

behandling
Merknad: 


Hovedplan vann 2014 - 2018 - valg av arbeidsgruppe
Vedtakstittel:
Hovedplan vann 2014 - 2018 - valg av arbeidsgruppe
Iverksatt: Adm. enhet:

TD - Teknisk drift

GID 117/004/001 - Oppføring av forsiloer på Sandnes - Rauma Stamfisk AS
Vedtakstittel:
GID 117/004/001 - Oppføring av forsiloer på Sandnes - Rauma Stamfisk AS
Iverksatt: Adm. enhet:

TSU - Teknisk, samfunn og
utvikling

Søknad om utsettelse av byggefrist i Furulund boligfelt - Stephan Berg
Vedtakstittel:
Søknad om utsettelse av byggefrist i Furulund boligfelt - Stephan Berg
Iverksatt: Adm. enhet:

SERV - Servicekontoret

Saksansvarlig:
HSØ - Håvard Tjelle - Sørvik

Saksansvarlig:
GAS - Gunnar Astad

Saksansvarlig:
HBL - Hildegunn Kvernberg Blø

2009/1113-26Vekstkommuneprogram - oppfølging av ikke avsluttede prosjekt.
Utvalg: Nr:Vedtakstittel:
F 1Vekstkommuneprogram - oppfølging av ikke avsluttede prosjekt.
Status:Frist:Iverksatt:
Under
behandling
Merknad:

Adm. enhet:
RÅD - Rådmannen

Saksansvarlig:
LHU - Liv Fleischer Husby

2013/1116 - 5
Utvalg: Nr:
F
Status:
Under
behandling
Merknad:

Klage på vedtak angående gebyr for vann - og avløp
Vedtakstittel:
1 Klage på vedtak angående gebyr for vann - og avløp
Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

TSU - Teknisk, samfunn og VLI - Vegard Øverås Lied
utvikling

2008/1858 - 133 GID 029/243 - Klage på adm. vedtak av 27/6-13. Midlertidig brukstillatelse
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:



GID 029/243 - Klage på adm. vedtak av 27/6 - 13. Midlertidig brukstillatelse
Iverksatt: Adm. enhet:

TSU - Teknisk, samfunn og
utvikling

1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2011/27 - 64
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2014/161-4
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2014/142 - 5
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2013/1185 - 9
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2014/379 - 4
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling

Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Eidsvåg sentrum
Vedtakstittel:
Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Eidsvåg sentrum
Iverksatt:

GID 083/011 -Dispensasjon fra § 19-2 i plan og bygningsloven -

Vedtakstittel:
GID 083/011 - Dispensasjon fra § 19 - 2 i plan og bygningsloven
Iverksatt:

Rutiner ved salg av tomter
Vedtakstittel:
Rutiner ved salg av tomter
Iverksatt:

Saksansvarlig:
GAS - Gunnar Astad

Adm. enhet: Saksansvarlig:
TSU - Teknisk, samfunn og HFR - Hogne Frydenlund
utvikling

hytte- Frode Meringdal

- hytte- Frode Meringdal
Adm. enhet:
TSU - Teknisk, samfunn og
utvikling

Saksansvarlig:
GAS - Gunnar Astad

Adm. enhet: Saksansvarlig:
SERV - Servicekontoret HBL - Hildegunn Kvernberg Blø

Fradeling av parsell - GID 099/004 - Dispensasjon fra kommuneplanen
Vedtakstittel:
Fradeling av parsell - GID 099/004 - Dispensasjon fra kommuneplanen
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

TSU - Teknisk, samfunn og HFR - Hogne Frydenlund
utvikling

GID 060/012 - Dispensasjon fra strandplanregelen- flytebrygge Bugge - Rune Husvik
Vedtakstittel:
GID 060/012 - Dispensasjon fra strandplanregelen - flytebrygge Bugge - Rune Husvik
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

TSU - Teknisk, samfunn og GAS - Gunnar Astad
utvikling



Vedtaksoppfølging - Kommunestyret
ePh

orte®
Seleksjon: Utvalg: 4 - Nesset kommunestyre, Vedtakstatus: B - Under behandling
Rapport generert: 26.05.2014

2008/1687 - 2 Vinmonopolutsalg i Nesset kommune
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Vinmonopolutsalg i Nesset kommune
Status: Frist: Iverksatt:
Under 11.01.2009
behandling
Merknad:
Følges opp i forhold til tettstedsutviklingsprosjekt og butikksenterutvikling

2009/164 - 12 Ombygging/tilbygg kjøkken NOS - utvidet økonomisk ramme
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Ombygging/tilbygg kjøkken NOS - utvidet økonomisk ramme
Status: Frist: Iverksatt:
Under
behandling
Merknad:

R.)
Prosjektet er ferdig, skal utarbeide byggeregnskap

Adm. enhet:
RÅD - Rådmannen

Saksansvarlig:
RHU - Rolf Jonas Hurlen

Adm. enhet: Saksansvarlig:
TD - Teknisk drift MBR - Malin Bruseth

2008/195 - 21 Flerbrukshall i Nesset - hallgruppas utredning
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Flerbrukshall i Nesset - hallgruppas utredning
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift BBA - Bjarne Bakken
behandling
Merknad:
Oppstart av bygging av flerbrukshall skjer når grunnundersøkelsene i sentrumsområdet er avsluttet og eventuelle stabiliseringstiltak er utført.

2010/72 - 7
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:
Informasjon går

Revidering av kommunale forskrifter for vann - og avløpsgebyr
Vedtakstittel:
Revidering av kommunale forskrifter for vann- og avløpsgebyr
Iverksatt:

ut til innbyggerne snarest mulig

Adm. enhet: Saksansvarlig:
TD - Teknisk drift HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik

2008/1120 - 26 Badeplass Eidsvågleira - revidert plan
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:



1Badeplass Eidsvågleira - revidert plan
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderTD - Teknisk drift
behandling
Merknad:
Toalettbygg sendes ut på anbud mai 2013. Eventuelle fyllingsarbeider begynner når resultatet av grunnundersøkelsene foreligger.

Saksansvarlig:
CRE - Claus Reiners

2011/1403-1 Balansert målstyring - kommunens styringssystem
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Balansert målstyring - kommunens styringssystem
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen
behandling
Merknad:
Saken sees i sammenheng med IKT Orkides arbeid med fellesløsning for et kvalitetsstyringssystem. Rådmann er med i arbeidsgruppa. Innføring 2014

2008/195-38 Flerbrukshall i Nesset - ny ramme og finansiering
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Flerbrukshall i Nesset - ny ramme og finansiering
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift CRE - Claus Reiners
behandling

ts- P4Merknad:
oppstart av prosjektet er utsatt på grunn av manglende kartlegging av kvikkleire i Holtan/Eidsvågområdet. Prosjektet fortsetter når resultatet av grunnundersøkelsene
foreligger og NVE har godkjent reguleringsplanen for området.

LHU - Liv Fleischer Husby

Nr:
1
Frist:

2012/728-4
Utvalg:

Status:
Under
behandling
Merknad:

Satser for egenbetaling for omsorgstjenester
Vedtakstittel:
Satser for egenbetaling for omsorgstjenester
Iverksatt: Adm. enhet:

HELO - Helse og omsorg

Adm. enhet:
TD - Teknisk drift

Saksansvarlig:
JSC - 3an Karsten Schjølberg

Saksansvarlig:
HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik

2011/158-8 Opparbeidelse av Strandpromenade i Eidsvåg sentrum
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Opparbeidelse av Strandpromenade i Eidsvåg sentrum
Status: Frist: Iverksatt:
Under
behandling
Merknad:
Del 1 av prosjektet er startet opp

2010/511 - 276 Valg av meddommere til Romsdal tingrett for perioden 01.01.13 - 31.12.16



Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2009/520-42
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2010/795-5
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling

b. Merknad:

.45.

2012/1410-1
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2008/1120-39

Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist: 


Vedtakstittel:
Valg av meddommere til Romsdal tingrett for perioden 01.01.13 - 31.12.16
Iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

Samhandlingsavtale mellom Rusbehandling Midt-Norge og kommunene i Midt-Norge
Vedtakstittel:
Samhandlingsavtale mellom Rusbehandling Midt-Norge og kommunene i Midt-Norge
Iverksatt: Adm. enhet:

HELO - Helse og omsorg

Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2012
Vedtakstittel:
Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2012
Iverksatt: Adm. enhet:

TD - Teknisk drift

2013/69-3 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014.
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
K 1 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014.
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under RÅD - Rådmannen
behandling
Merknad:
Saken er ferdig behandlet, K-styret 7.11.13

Saksansvarlig:
BST - Bjørn Stensjø

Saksansvarlig:
JSC - Jan Karsten Schjølberg

Saksansvarlig:
HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik

Saksansvarlig:
LHU - Liv Fleischer Husby

Samhandlingsreformen godkjenning av tjenesteavtaler Nesset kommune og helse Møre og Romsdal
Vedtakstittel:
Samhandlingsreformen godkjenning av tjenesteavtaler Nesset kommune og helse Møre og Romsdal
/verksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg

Badeplass Eidsvågleira - revidert planløsning
Vedtakstittel:
Badeplass Eidsvågleira - revidert planløsning
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:



Under TD - Teknisk drift CRE - Claus Reiners
behandling
Merknad:

2010/1298 - 19 Kommunal overtakelse av vel, vann - og avløp i Sjøgarden boligfelt
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Kommunal overtakelse av vei, vann - og avløp i Sjøgarden boligfelt
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift HSØ - Håvard Tjelle - Sørvik
behandling
Merknad:
Avtale er under utarbeidelse

2010/351-12
Utvalg:

Status:
Under
behandling
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U-skole
Vedtakstittel:
Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U- skole
Iverksatt:Adm. enhet:

TD - Teknisk drift
Saksansvarlig:
MBR - Malin Bruseth

Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av kommunale eiendommer og bygningsmasse
Vedtakstittel:
Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av kommunale eiendommer og bygningsmasse
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

TD - Teknisk drift EUN - Ellen Undseth

ui 2013/528 - 1
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2011/801 - 6
Utvalg:

Status:
Under
behandling
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Brannberedskap Vistdal - bedre førsteinnsatsberedskap
Vedtakstittel:
Brannberedskap Vistdal - bedre førsteinnsatsberedskap
Iverksatt:Adm. enhet:

TD - Teknisk drift
Saksansvarlig:
HSØ - Håvard Tjelle - Sørvik

2011/46 - 8
Utvalg:

Status:
Under
behandling
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Ny renovasjonsforskrift for RIR-kommunene - endelig vedtak
Vedtakstittel:
Ny renovasjonsforskrift for RIR- kommunene - endeng vedtak
Iverksatt: Adm. enhet:Saksansvarlig:

TD - Teknisk driftHSØ - Håvard Tjelle-Sørvik



2013/520-1
Utvalg:
K
Status:
Under
behandling
Merknad:

2013/507-1
Utvalg:
K
Status:
Under
behandling
Merknad:

2012/728-6
Utvalg:
K
Status:

-1::' Under
Cr\ behandling

Merknad:

Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og garderobe
Vedtakstittel:
Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og garderobe
Iverksatt:

Nesset brann- og redningsvesen - økt ressursbehov
Vedtakstittel:
Nesset brann- og redningsvesen - økt ressursbehov
Iverksatt:

Nr:
2
Frist:

Nr:
1
Frist:

v/ Nesset Ungdomsskole

v/ Nesset Ungdomsskole
Adm. enhet: Saksansvarlig:
TD - Teknisk drift CRE - Claus Reiners

Adm. enhet: Saksansvarlig:
TD - Teknisk drift HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik

Nr:
1
Frist:

Fastsetting av oppholdsutgifter - institusjonsplasser
Vedtakstittel:
Fastsetting av oppholdsutgifter - institusjonsplasser
Iverksatt:Adm. enhet:

HELO - Helse og omsorg
Saksansvarlig:
JSC - Jan Karsten Schjølberg

2008/32-46 Evaluering av interkommunal legevakt
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
K 1 Evaluering av interkommunal legevakt
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby
behandling
Merknad:
Ikke ferdig politisk behandlet

2013/69-8
Utvalg:Nr:
K 1
Status:Frist:
Under
behandling
Merknad:
Saken ferdig behandlet

Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014 - videre utredning
Vedtakstittel:
Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014 - videre utredning
Iverksatt:Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

i K-styret 7.11.13

Saksansvarlig:
LHU - Liv Fleischer Husby



2012/1402-18 Godkjenning av endrede politivedtekter for Nesset kommune.
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Godkjenning av endrede politivedtekter for Nesset kommune.
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under RÅD - Rådmannen
behandling
Merknad:
Avventer godkjennelse sentralt

Saksansvarlig:
LHU - Liv Fleischer Husby

2011/1170-3
Utvalg:

Status:
Under
behandling
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Turistinformasjon i Eidsvåg 2013
Vedtakstittel:
Turistinformasjon i Eidsvåg 2013
Iverksatt: Adm. enhet:Saksansvarlig:

VEKSTK -PNO - Pia Therese Nordli
Vekstkommuneprogrammet

2010/267 - 53
Utvalg:

Status:
Under
behandling
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Kvennsetfjellet hytteområde - Sluttbehandling nr II
Vedtakstittel:
Kvennsetfjellet hytteområde - Sluttbehandling nr II
Iverksatt:Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen
Saksansvarlig:
HFR - Hogne Frydenlund

Utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og Romsdal
Vedtakstittel:
Utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og Romsdal
Iverksatt:

2012/238 - 15
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:
Ferdig politisk behandlet

Adm. enhet:
RÅD - Rådmannen

Saksansvarlig:
LHU - Liv Fleischer Husby

2008/247 - 6
Utvalg:

Status:
Under
behandling
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Flytting eller rehabilitering - kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 27 bnr. 9
Vedtakstittel:
Flytting eller rehabilitering - kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 27 bnr. 9
Iverksatt:Adm. enhet:

TD - Teknisk drift
Saksansvarlig:
LMO - Leif Arne Mo

2013/845-2 Eresfjord vannverk - Plan for gjennomføring av tiltak for å bedre vannkvalitet iht sak 88-13 i formannskapet
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:



1 Eresfjord vannverk - Plan for gjennomføring av tiltak for å bedre vannkvalitet iht sak 88-13 i formannskapet
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift VLI - Vegard Øverås Lied
behandling
Merknad:
Per 13.12.2013 er alt rør, kummer og brønn med pumpe og pumpehus på plass. Vi venter nå på (1)trafo fra Xylem/ leverandør, (2) elektrikker til å koble trafo, (3) Installatør
til å montere driftsutstyr. Arbeid som vi ikke kan utføre.

2013/821-1 GID 026/002 - Vannskade Olav Johan Hole
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 GID 026/002 - Vannskade Olav 3ohan Hole
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift HSØ - Håvard Tjelle-Sørvik
behandling
Merknad:

2013/954-3 Høringsuttale - Tjenestebolig og bopliktordningen for prestene
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Høringsuttale - Tjenestebolig og bopliktordningen for prestene
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby
behandling

co Merknad:

2013/69-15 Anmodning om bosetting av flyktninger - ny behandling
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Anmodning om bosetting av flyktninger - ny behandling
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen AKL - Anne Grete Klokset
behandling
Merknad:

2013/525-4 Tertialrapport pr. 31.08.2013
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Tertialrapport pr. 31.08.2013
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby
behandling
Merknad:
Ferdig politisk behandlet

2010/527-31 Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer, ny behandling
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer, ny behandling



Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg
behandling
Merknad:

2013/396 - 70
Utvalg:
K
Status:
Under
behandling
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Egenandel for pleie og omsorgstjenester - husleiesatser for omsorgsboliger 2014.
Vedtakstittel:
Egenandel for pleie og omsorgstjenester - husleiesatser for omsorgsboliger 2014.
Iverksatt:Adm. enhet:

HELO - Helse og omsorg
Saksansvarlig:
JSC - Jan Karsten Schjølberg

2013/1121 - 1
Utvalg:
K
Status:
Under
behandling
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Samfunn og utvikling - Gebyrregulativ 2014
Vedtakstittel:
Samfunn og utvikling - Gebyrregulativ 2014
Iverksatt: Adm. enhet:Saksansvarlig:

TSU - Teknisk, samfunn ogHSØ - Håvard Tjelle-Sørvik
utvikling

2013/1110 - 3 Interpellasjon formannskapet 21.11.13 - Inntak til ønsket barnehageplass.
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
K 1 Interpellasjon formannskapet 21.11.13 - Inntak til ønsket barnehageplass.
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby
behandling
Merknad:
Ferdig politisk behandlet

2013/1110-1 Inntak til ledige barnehageplasser i Nesset kommune utenom årlig hovedopptak
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
K 1 Inntak til ledige barnehageplasser i Nesset kommune utenom årlig hovedopptak
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under BARN - Barnehagene i Nesset TBE - Tanja A. Holsæther Bersås
behandling
Merknad:
Det tildeles barnehageplasser fortløpende etter ønske så langt som det er mulig etter gjeldende reglerverk. Ordningen evalueres i kommunestyretmøtet i juni 2014.

2013/396-63
Utvalg:
K
Status:
Under

Nr:
1
Frist:

Økonomiplan 2014 - 2017
Vedtakstittel:
Økonomiplan 2014 - 2017
Iverksatt: Adm. enhet:Saksansvarlig:

ØKO - ØkonomiavdelingaSSV - Solfrid Svensli



behandling
Merknad:
Fått innvilga og overført kr 1 mill i startlån (søkt om kr 2 mill) i april 2014. Ifølge Husbanken har alle fått justert sin låneramme i forhold til utlån. Avventer opptak av lån til
investeringer, vedtatt for 2014.

2013/528-5
Utvalg:
K
Status:
Under
behandling
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Vurdering av Nesset kommunes kommunale bygg og eiendommer
Vedtakstittel:
Vurdering av Nesset kommunes kommunale bygg og eiendommer
Iverksatt: Adm. enhet:Saksansvarlig:

TSU - Teknisk, samfunn ogMBR - Malin Bruseth
utvikling

2008/955 - 46
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

171
CD 2013/1183-2

Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2013/396 - 90
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad: 


Orientering om tjenesteanalyse for interkommunalt barnevernssamarbeid Sunndal, Tingvoll og Nesset kommuner
Vedtakstittel:
Orientering om tjenesteanalyse for interkommunalt barnevernssamarbeid Sunndal, Tingvoll og Nesset kommuner
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby

Satser for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset
Vedtakstittel:
Satser for foreldrebetaling i Barnehagene i Nesset
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

BARN - Barnehagene i Nesset TBE - Tanja A. Holsæther Bersås

Budsjettprosess 2014 - arbeid med å skape balanse i økonomiplan 2014 - 2017.
Vedtakstittel:
Budsjettprosess 2014 - arbeid med å skape balanse i økonomiplan 2014 - 2017.
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby

2010/267 - 60
Utvalg:Nr:
K 1
Status:Frist:
Under
behandling
Merknad:

Sluttbehandling III - Reguleringsplan Kvennsetfjellet hytteområde
Vedtakstittel:
Sluttbehandling III - Reguleringsplan Kvennsetfjellet hytteområde
Iverksatt: Adm. enhet:Saksansvarlig:

TSU - Teknisk, samfunn ogHFR - Hogne Frydenlund
utvikling



Adm. enhet:
TSU - Teknisk, samfunn og
utvikling

2013/749-6
Utvalg:
K
Status:
Under
behandling

Merknad:

2014/255-2
Utvalg:
K
Status:

Under
behandling

Merknad:

2012/1393-5
Utvalg:
K

u.) Status:
Under
behandling

Merknad:

2010/839-2
Utvalg:
K
Status:
Under
behandling

Merknad:

2009/1113-29

Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2013/1156-4

Utvalg: Nr:

Saksansvarlig:
LHU - Liv Fleischer Husby

Saksansvarlig:
LHU - Liv Fleischer Husby

Saksansvarlig:
AKL - Anne Grete Klokset

Saksansvarlig:
GAS - Gunnar Astad

Saksansvarlig:
LHU - Liv Fleischer Husby

Forvaltningsrevisjonsrapport - Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune
Vedtakstittel:
Forvaltningsrevisjonsrapport - Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune
Iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

Årsmelding 2013 - Kontrollutvalget
Vedtakstittel:
Årsmelding 2013 - Kontrollutvalget
Iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

Henstilling til Stortinget om grunnlovfesting av det lokale folkestyre
Vedtakstittel:
Henstilling til Stortinget om grunnlovfesting av det lokale folkestyre
Iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

i or dbru ksf ondet
Vedtakstittel:
Jordbruksfondet
Iverksatt:

Sluttevaluering av omstillingsprogrammet, Vekstkommuneprogrammet (VKP)
Vedtakstittel:
Sluttevaluering av omstillingsprogrammet, Vekstkommuneprogrammet (VKP)
Iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen

HØring felles oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn i MØre og Romsdal
Vedtakstittel:

Nr:
1
Frist:

Nr:
1
Frist:

Nr:
1
Frist:

Nr:
1
Frist:



K
Status:
Under
behandling
Merknad:

1
Frist:

Høring felles oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal
Iverksatt:Adm. enhet:

HELO - Helse og omsorg
Saksansvarlig:
JSC - Jan Karsten Schjølberg

2012/251 - 10
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2011/1406 - 4
Utvalg: Nr:
K 1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

Forprosjekt - Interkommunalt samarbeid i ROR
Vedtakstittel:
Forprosjekt - Interkommunalt samarbeid i ROR
Iverksatt:

Uttalelse vedr. høring reservasjonsordning for fastleger
Vedtakstittel:
Uttalelse vedr. høring reservasjonsordning for fastleger
Iverksatt:

Adm. enhet: Saksansvarlig:
RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby

Adm. enhet: Saksansvarlig:
HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg

2012/992 - 5
Utvalg:
K
Status:
Under
behandling
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Oppstart helseløype i Eidsvåg sentrum
Vedtakstittel:
Oppstart helseløype i Eidsvåg sentrum
Iverksatt: Adm. enhet:

KUL - Kultur
Saksansvarlig:
TOV - Turid Leirvoll Øverås



Endringer i folketallet i Nesset - 1. kvartal 2014

Beskrivelse 2013K4 2014K1
Folketalet ved inngangen av kvartalet 2996 3001
Fødde 9 3
Døde 8 5
Fødselsoverskot 1 -2
Innvandrin 4 2
Utvandrin 2 1
Innfltin , innalandsk 30 6
Utfltin , innalandsk 27 25
Nettoinnflting, inkl, inn- og utvandrin 5 -18
Folkevekst 5 -20

Folketalet ved utgangen av kvartalet 3001 2981
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Endringer i folketall i Møre og Romsdal - 1.kvartal 2014




2013K4

Inngang kv. Folkevekst Utgang kv.

2014K1

Inngang kv. Folkevekst Utgang kv.

1502 Molde 26027 21 26048 26048 74 26122

1504 Ålesund 45612 135 45747 45747 185 45932

1505 Kristiansund 24369 26 24395 24395 68 24463

1511 Vanylven 3308 -6 3302 3302 -1 3301

1514 Sande (M. og R.) 2638 -2 2636 2636 -3 2633

1515 Herøy (M. og R.) 8825 22 8847 8847 -4 8843

1516 Ulstein 8084 8 8092 8092 52 8144

1517 Hareid 5029 -8 5021 5021 49 5070

1519 Volda 8889 20 8909 8909 28 8937

1520 Ørsta 10503 33 10536 10536 13 10549

1523 Ørskog 2299 2 2301 2301 -11 2290

1524 Norddal 1694 -9 1685 1685 -1 1684

1525 Stranda 4625 -9 4616 4616 -14 4602

1526 Stordal 1047 -12 1035 1035 2 1037

1528 Sykkylven 7712 18 7730 7730 16 7746

1529 Skodje 4381 6 4387 4387 14 4401

1531 Sula 8543 108 8651 8651 24 8675

1532 Giske 7681 58 7739 7739 15 7754

1534 Haram 9043 41 9084 9084 15 9099

1535 Vestnes 6619 -4 6615 6615 29 6644

1539 Rauma 7452 1 7453 7453 12 7465

1543 Nesset 2996 5 3001 3001 -20 2981

1545 Midsund 2017 19 2036 2036 14 2050

1546 Sandøy 1282 3 1285 1285 1 1286

1547 Aukra 3344 33 3377 3377 18 3395

1548 Fræna 9724 -4 9720 9720 26 9746

1551 Eide 3460 11 3471 3471 -16 3455

1554 Averøy 5672 15 5687 5687 -7 5680

1557 Gjemnes 2551 14 2565 2565 -10 2555

1560 Tingvoll 3070 -6 3064 3064 15 3079

1563 Sunndal 7165 6 7171 7171 13 7184

1566 Surnadal 5949 5 5954 5954 25 5979

1567 Rindal 2047 -1 2046 2046 7 2053

1571 Halsa 1593 -12 1581 1581 -11 1570

1573 Smøla 2171 -5 2166 2166 -16 2150

1576 Aure 3562 15 3577 3577 -6 3571

SUM M. og R. 260983 547 261530 261530 595 262125
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Omsetning av eiendommer i Nesset kommune

2012




1.tertial 2012 2.tertial 2012 3.tertial 2012
Tomter (naust,
hytter, bolig)

2 3 6

Enebolig 9 6 10

Fritidseiendom 7 3 4

Småbruk/gardsbruk 5




2

Forretningseiendom 5




2

Leiligheter




6

2013




1.tertial 2013 2.tertial 2013 3.tertial 2013

Tomter (naust,

hytter, bolig)

8 6 3

Enebolig 7 6 15

Fritidseiendom 7 10 17

Småbruk/gardsbruk 3 1 4

Forretningseiendom




1 2

Leiligheter





2014





1.tertial 2014




Tomter (naust, 4

hytter, bolig)

Enebolig 10

Fritidseiendom 6

Småbruk/gardsbruk 6

Forretningseiendom 1

Leiligheter

Opplysningene er hentet fra rapporter fra Norsk Eiendomsinformasjon 1.1.2012 —30.4.2014
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Omsetning av eiendommer i kommunen 1.1. —30.4.2012

Bygd Tomter Enebolig Fritidsboliger Småbruk/gardsbruk Forretningseiendom
Eidsvåg 1 1 2




4

Eidsøra 1




1




Rausand




2




Eresfjord




2 1 2




Rød




2 1 1




Vistdal




2 1 1 1

Ranvik




1




Bugge




1




Omsetning av eiendommer i kommunen 1.5. —30.8.2012

Bygd Tomter Enebolig Fritidsboliger

Eidsvåg 1 4 1

Eidsøra 2 1

Vistdal 1

Ranvik 1

Eikesdal 1

Omsetning av eiendommer i Nesset kommune 1.9. —31.12.2012

Bygd Tomter Enebolig Fritids- Småbruk/ Forretnings- Leiligheter
bolig gardsbruk eiendommer

Eidsvåg 4 6 1 1 2 6

Eidsøra

Rausand 1

Eresfjord 1 1

Rød 1 1 1

Vistdal 1 3

Ranvik

Bugge

Eikesdal

Omsetning av eiendommer i Nesset kommune 1.1. —30.4.2013

Bygd Tomter Enebolig Fritidsbolig Småbruk/gardsbruk Forretningseiendom
Eidsvåg 5 5 4

Eidsøra

Rausand 1

Eresfjord 1 1

Rød 2 1 1

Vistdal 1 2

Ranvik

Bugge 1
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Omsetning av eiendommer i Nesset kommune 1.5. —31.8.2013

Bygd Tomter Bolig Fritidsboliger

Eidsvåg 2 3 1

Eidsøra




1

Rausand




1




Eresfjord




4

Rød




Vistdal




1 3

Ranvik




1




Bugge 4




1

Småbruk/gardsbruk Forretningseiendom

1

1

Omsetning av eiendommer i Nesset kommune 1.9.- 31.12.2013

Bygd Tomter Bolig Fritidsboliger Småbruk/gardsbruk Forretningseiendom

Eidsvåg 1 6 5 1

Eidsøra 1

Rausand 4 3

Eresfjord 2 2

Rød 1 2

Vistda I 3 1 1

Ranvik 1 2 1

Bugge

Gussiås 1

Eikesdal 1 2

Omsetning av eiendommer i Nesset kommune 1.1.- 30.4.2014

Bygd Tomter Bolig Fritidsboliger Småbruk/gardsbruk Forretnings

eiendom

Eidsvåg 3 3 2

Eidsøra 1

Rausand 1 2

Eresfjord 1 1 3

Rød 1 1

Vistdal 1 1 1

Ranvik 1 1

Bugge 2

Gussiås 1

Eikesdal
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Nr.: 4 / 2014 06. mai 2014

Fallande trend i arbeidsløysa i 2014

Både den sesongjusterte arbeidsløysa ogfaktisk arbeidsløyse har einfallande trend nå i 2014.Fortastt er det
bare småjusteringar, og det vil seie, somfiguren under viser, at arbeidsløysa har vore omtrent heilt stabil
sidan 2009, seier Stein Veland, Fylkesdirektør i NAV Møre og Romsdal.

Utvikling av sesongjustert arbeidsløyse:

Sesongjustert arbeidsløyse i Møre
og Romsdal sidan 2000

Sesongjustert arbeidsløyse i Møre

og Romsdal sidan januar 2013
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Utvikling_avfaktisk arbeidsløyse:

Faktiskarbeidsløyse i Møre og Romsdal
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I april 2014 er det 2 945 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det svarar til 2,2 prosent av
arbeidsstokken og er ei auke i arbeidsløysa på 7,8 prosent frå same månad i fjor.

I april 2014 har vi 772 arbeidssøkjarar i ulike arbeidsmarknadstiltak, 194 færre enn i april 2013. Til saman gjev
dette ei brutto arbeidsløyse på 3 717 personar i fylke.NAV prioriterer nå arbeidsmarknadstiltaka høgare til
brukarar som står så langt unna arbeidslivet at dei ikkje tel med i statestikken over ledige. Det gjer at vi har litt
mindre arbeidsmarknadstiltak til dei som står nærmare arbeidsmarknaden og som tel med i statestikken over
ledige. Samanlikna med i fjor har vi rundt 200 færre på tiltak i den sistnemnte gruppa, og tek vi omsyn til denne
skilnaden er arbeidsløysa omtrent den same no som for eit år sidan

Arbeidsløysa i Nesset er no 1,9% samla. Dette er ein markert nedgang frå 3,4% samanlikna med same periode i
fjor. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 2,0 prosent for kvinner og 2,3 prosent for menn.

I landet er det 74 625 heilt ledige. Dette er 2,8 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 8,7 prosent
samanlikna med same periode i fjor.

NAV MØRE OG ROMSDAL

Post- og besøksadresse: Gotfred Lies plass 3 // 6415 Molde Kontaktperson: Fylkesdirektør Stein Veland, tlf. 930 33 656

Neste publisering av statistikk om arbeidsmarkedet: 3. juni 2014
Ved publikasjon av tall fra denne pressemeldingen skal NAV Møre og Romsdal

www.nav.no LSppgis som kilde



Talet på heilt ledige —
A ril 2014

Fylke Menn Kvinner Sum




I prosent av
arbeidsstokken

Endring siste
månad

Endring
siste år

01 Østfold 3 105 2 352 5 457 3,9 % -146 662
02 Akershus 4 172 3 218 7 390 2,4 % -478 575

03 Oslo 7 406 5 353 12 759 3,6 % -442 967

04 Hedmark 1 706 1 165 2 871 3,0 % -158 90
05 Oppland 1 339




944 2 283 2,4 % -58 30
06 Buskerud 2 337 1 795 4 132 2,9 % -7 447
07 Vestfold 2 220 1 697 3 917 3,2 % -142 290
08 Telemark 1 740 1 174 2 914 3,3 % -98 90
09 Aust-Agder 1 225




748 1 973 3,5 % -111 171
10 Vest-Agder 1 572 1 006 2 578 2,8 % -99 98
11 Rogaland 2 931 2 210 5 141 2,1 % -253 858
12 Hordaland 3 443 2 682 6 125 2,3 % -37 733
14 Sogn og







Fjordane




696




507 1 203 2,1 % -90 68
15 Møre og Romsdal 1 690 1 255 2 945 2,2 % -85 214
16 Sør-Trøndelag 2 342 1 755 4 097 2,5 % -135 379
17 Nord-Trøndelag 1 140




711 1 851 2,7 % -67 281
18 Nordland 2 140 1 347 3 487 2,9 % 53 -12
19 Troms 1 252




705 1 957 2,3 % -7 -61
20 Finnmark




965




472 1 437 3,7 % 75 -3
99 Ikke i et

Ikesdistrikt




97




11




108




-15 93

Riket 43 518 31 107 74 625 2 8 % -2 300 5 970
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Talet på heilt ledige -
A riI 2014

Kommune

1502 Molde
1504 Ålesund
1505 Kristiansund
1511 Vanylven
1514 Sande
1515 Herøy
1516 Ulstein
1517 Hareid
1519 Volda
1520 Ørsta
1523 Ørskog
1524 Norddal
1525 Stranda
1526 Stordal
1528 Sykkylven
1529 Skodje
1531 Sula
1532 Giske
1534 Haram
1535 Vestnes
1539 Rauma
1543 Nesset
1545 Midsund
1546 Sandøy
1547 Aukra
1548 Fræna
1551 Eide
1554 Averøy
1557 Gjemnes
1560 Tingvoll
1563 Sunndal
1566 Surnadal
1567 Rindal
1571 Halsa
1573 Smøla
1576 Aure
Sum

Menn

163
388
197

16
14
71
27
50
44
63
18
10
21
17
52
25
37
50
49
21
59
15

8
4
7

71
27
29
13
15
38
27
12

9
8

15
1 690

Kvinner

96
236
151

7
18
68
33
43
32
42
19

3
20
14
34
16
35
30
47
24
35
14
4
0

10
71
15
29

8
23
37
19

2
5
6
9

1 255 2

Sum

259
624
348

23
32

139
60
93
76

105
37
13
41
31
86
41
72
80
96
45
94
29
12
4

17
142
42
58
21
38
75
46
14
14
14
24

945

I prosent av
arbeidsstokken

1,8 %
2,5 %
2,8 %
1,4 %
2,4 %
3,1 %
1,4 %
3,5 %
1,7 %
1,9 %
3,2 %
1,4 %
1,7 %
5,9 %
2,0 %
1,8 %
1,6 %
2,0 %
2,0 %
1,3 %
2,5 %
1,9 %
1,2 %
0,6 %
1,0 %
2,8 %
2,3 %
2,0 %
1,5 %
2,5 %
2,0 %
1,5 %
1,3 %
1,8 %
1,3 %
1 3 %

2 2 %

Endring
siste mnd

-4
-16
-19

-3
-4

-10
-9
-2
3

-5
1
2
2
3

14
-2

-14
-9
-3
-2
2
1

-4
-5
-5
-6
-3
16

1
0
1

-2
-1
6

-4
-5

-85

Endring
siste år

-8
73
51

-10
-6
-9
-3
-6
0

15
-9
5

10
12
26

9
9

12
18
-2
8

-24
-3
-4
-7
27

2
5
3

16
-6
8
5
2

-2
-3

214
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Nesset kommune

Tertialrapport Interkommunalt barnevern 1. tertial 2014

Mål Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll:
God hjelp til brukere, rapportert gjennom målbare indikatorer.

Tiltak
Rapportere fristoversittelser ved siste rapportering til fylkesmannen (pr.31.06 og
31.12)
Rapportere antall nye meldinger til barnevernet (pr. 31.06 og 31.12)
Rapportere antall barn på tiltak i og utenfor familien (pr. 31.06 og 31.12)
Sykefravær —målsetting om sykefravær under 8 %.
Satsningsområder 2014

Oppfølging av barn i fosterhjem
Fristoversittelser
Forebyggende arbeid

Resultatrapport
Rapportering til fylkesmannen pr. 31.12.13 viser ingen fristoversittelser
Rapportering til fylkesmannen pr. 31.12.13 viser:
Det interkommunale barnevernet har mottatt 78 bekymringsmeldinger i Sunndal
kommune i 2013. Nesset kommune 22 meldinger og Tingvoll kommune 23
meldinger. Totalt for den interkommunale barneverntjenesten, 123
bekymringsmeldinger i 2013. I tillegg kommer bekymringsmeldinger i saker hvor
barnevernet alt er inne med tiltak, noe som betyr at det reelle antallet
bekymringsmeldinger er større enn hva dette bildet viser.
Rapportering til fylkesmannen pr. 31.012.13 viser:
Nesset hjelpetiltak totalt 9 barn (også over 18 år) og 3 barn under omsorg, Sunndal
hjelpetiltak totalt 52 barn og 6 barn under omsorg, Tingvoll hjelpetiltak totalt 39 barn
og 5 barn under omsorg. Totalt for tjenesten 100barn på hjelpetiltak og 14barn under
omsorg.
Barnevernet har også i 2013 hadde et høyt sykefravær, gjennomsnittlig 13,6 %, i
tillegg til vakanse i periode inntil nyansettelser. Foreligger ikke tall pr. 2014.
Satsningsområder 2013

- Oppfølging av barn i fosterhjem
Fokus på at barneverntjenesten følger opp lovkrav til barn som er under omsorg. Sikre at alle
barn skal ha tilsynsfører og får lovpålagte tilsynsbesøk, samt at de får de antall
oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten som er lovpålagt. Det er en utfordring å få alle
tilsynsførere til å levere inn rapport på tilsyn 4 ganger pr. år, som lovpålagt, samt vansker med
å få de til å stå i oppgaven over tid. Tilsynsførere tilbys veiledning og kurs. Nytt lovverk fra
2014 gjør at denne ordningen kan organiseres på annen måte fremover, men det er pr. nå ikke
avklart hvordan dette skal organiseres i hver enkelt kommune fremover.



Det er ikke full måloppnåelse når det gjelder det lovpålagte kravet om 4 evt. 2
oppfølgingsbesøk fra barneverntjenesten. Noe av dette skyldes at det har vært annen kontakt
med fosterhjemmet enn det som defineres som oppfølgingsbesøk, men også
bemanningssituasjonen er en del av dette bildet.

- Samarbeid med andre instanser
Det er fast samarbeid med instanser som arbeider med barn og unge i alle kommunene.
Barnevernet har faste kontaktpersoner mot flere av disse instansene.

- Fristoversittelser
Barnevernet har faste møter hver mandag hvor alle nye meldinger gjennomgås og
konkluderes. Dette for å sikre rask og god oppfølging av nye meldinger. Ingen
fristoversittelser i tjenesten ved siste rapportering.
Barnevernet har hatt spesielt fokus på undersøkelsessaker for å få ned fristoversittelsene, noe
som har ført frem, men dette vil påvirke oppfølgingen på andre områder av barnevernarbeidet.

Økonomi

Budsjett 2014: kr. 2.731.706,-
Regnskapet viser faktiske utgifter for interkommunalt barnevern, Nesset kommune 1. tertial
på kr. 920.000,- med følgende fordeling.

Ansvar 3250, funksjon 2440, 2510 kr. 500.000,-
Ansvar 3252, funksjon 2440, 2510, 2520 kr. 420.000,-
Det sendes ut faktura.

Samlet vurdering
Regnskapet viser et forbruk i 1. tertial på kr. 920.000,-. Dette ligger innenfor budsjetterte
rammer.
Dersom utgiftsnivået resten av året holder seg på samme nivå som i 1. tertial, vil det vedtatte
årsbudsjett overholdes.

Sunndalsøra 22.05.14

Kari Thesen Korsnes Marianne Romfo
helsesjef barnevernleder
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Fylkesmanneni Møre og Romsdal
Vår datoVår ref.

12.05.2014 2014/712/RENE/611
Saksbehandlar,innyalstelefon Dykkardato Dykkarref.

RådgivarReidun Nedrebø, 71258133

Nessetkommune zotig //z3

6460 Eidsvågi Romsdal

Nesset kommune- tilsyn etter barnehagelova2014 - tilsynsrapport

Detvertvist til varselomtilsyndatert27.01.2014.Vedlagtfølgjerrapportfråtilsynet.
Tilsynetereit leddi fylkesmannensittordinæretilsynmedkommunanesom lokal
barnehagemyndigheit.
Tilsynsrapportenomhandlarlovbrotog merkandersomerresultatavtilsynet.

Rapportenvertsomtidlegarevarslagjortoffentlegtilgjengelegog lagtutpåheimesidatil
Fylkesmanneni Møreog Romsdal.

Medhelsing

Alv Walgermo(e.f.) MarenørjasæterAaland
utdanningsdirektør

Dokumenteter elektroniskgodkent og har ingensignatur.

vedlegg:Tilsynsrapport

Postadresse: Telefon: Telefax: E-post: Web:
Fylkeshuset 71 25 84 43 71 25 85 10 postmottakr&fmmr.no www.fylkesmannen.no
6404 Molde
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Nesset kommune
v/rådmannen
6460 Eidsvåg

ENDELEG
TILSYNSRAPPORT

Tilsyn med Nesset kommune som
barnehagemyndigheit

25.02.2014
Saksnummer: 14/712

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Silje Veronika Reinaas og Maren ørjasæter Aaland
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Samandrag

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gjennomført tilsyn med Nesset kommune som
barnehagemyndigheit. Tilsynet er gjennomført som systemrevisjon og det vart lkkje
avdekka lovbrot under tilsynet. Rapporten vert lagt fram for Nesset kommune på avtalt
sluttmøte den 28.04.2014. I sluttmøtet er det høve for kommunen å fremme spørsmål
til avklaring. Etter at sluttmøtet er gjennomført, blir tilsynsrapporten sendt til
kommunen og til Utdanningsdirektoratet. I tillegg blir den publisert på heimesida til
Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

1 Innleiing

Fylkesmannen har i perioden frå 27.01.2014 til dags dato gjennomført tilsyn med
kommunen som barnehagemyndigheit i Nesset kommune.

Det vart under tilsynet ikkje avdekka lovbrot.

2 Om tilsynet med Nesset kommune

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som
barnehagemyndigheit

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova
§ 9 andre ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit er
tilsyn med det lovpålagde, jf. kommunelova § 60 b.

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit er utøving av
myndigheit og skjer i samsvar med reglane for dette i forvaltningsretten. Tilsynet skal
vere prega av openheit, likebehandling og at det er etterprøvbart og effektivt.

I del tilfella der Fylkesmannen konkluderer med at eit rettsleg krav ikkje er oppfylt, blir
dette sett på som lovbrot, uavhengig av om det er barnehagelova eller forskrifter fastsett
i medhald av denne lova som er brotne.

Tilsynet er retta inn mot i kva grad kommunen oppfyller krav innanfor oppgitte emne, og
rapporten viser lovbrot og merknader om dette vert avdekt under tilsynet. Rapporten gir
såleis inga fullstendig tilstandsvurdering av kommunen som barnehagemyndigheit.

2.2 Tema for tilsyn

Tilsynet vart varsla I brev frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal 27.01.2014. TIlsynet har
omfatta kommunen si rolle som barnehagemyndigheit knytt til følgjande føresegner i
barnehagelova (i kraft frå 1.1.2006) med forskrifter:

Barnehagelova 5 10: Godkjenning av barnehagar.
Barnehagelova § 12a: Rett til plass I barnehage,
Barnehagelova § 16 jf. § 8: Kommunen sitt tilsyn med barnehagane.

Kommunen sitt tilsyn med barnehagane har vore eksemplifisert med følgjande
føresegner:

Barnehagelova 5 17: Styrar.
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Barnehagelova § 18: Barnehagen sitt øvrige personale.
Forskrift om pedagogisk bemanning § 1. Norm for pedagogisk bemanning,
Barnehagelova § 19: Polltiattest for tilsette i barnehagen.
Barnehagelova § 22: Opplysingsplikttil barnevernet.

Formålet med tilsynet er å vurdere om Nesset kommune har tilfredsstillande styring
høve til regelverket. Tilsynet omhandlar m.a. å undersøke om:

aktivitetar vert utførte slik som det går fram av skriftleg dokumentasjon og
gjennom intervju med sentralt plasserte personar i kommunen
kommunen driv verksemda si innanfor eigne rammer og dei rammene som
styresmaktene har sett.

Val av tema er gjort med utgangspunkt i sentrale og tidsaktuelle tema for sektoren.
Vidare gjennom kunnskap om Nesset kommune og det at Fylkesmannen i Møre og
Romsdal har planlagt å gjennomføre eit omfattande tilsyn med kommunen som
barnehagemyndigheit i alle kommunane i fylket. Lovbrot på bestemmelsane det er
valt å føre tilsyn med, vil kunne ha store konsekvensar for tryggleik og kvalitet i
barnehagetilbodet.

2.3 Om gjennomføringa av tilsynet

Tilsyn med Nesset kommune vart opna gjennom brev 27.01.2014. Kommunen er blitt
pålagd å leggje fram dokumentasjon for Fylkesmannen med heimel i kommunelova § 60
c.

Fylkesmannen sine vurderingar og konklusjonar er baserte på skriftleg dokumentasjon og
opplysningar frå intervju, og ved verifikasjon av at rutinar, prosedyrar og instruksar vert
følgde opp i praksis.

Følgjande dokument inngåri dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet:

Årsmelding 2012
Årsmeldingar for barnehagar per 15.12.2013
Organisasjonskart for kommunen
Reglement for folkevalgte organer og reglement for delegasjon
Administrativt vedtak om dispensasjon frå utdanningskravet som førskolelærer -
2013/2014
Tjenester og oppgaver, handlingsplan 2014
Årsplan for barnehagene i Nesset kommune 2013-2014
Informasjonsskriv Eldsvåg bamehage 2013/2014
Temaplaner Eidsvåg barnehage 2013/2014
Plan for tilsyn
Tilsynsrapportar
Godkjenning av Farmen friluftsbarnehage AS
Vedtekter for barnehagane i Nesset kommune
Vedtekter farmen friluftsbarnehage

Ytterlegare informasjon og dokumentasjon er og motteke og arkivert på saka.

Det vart gjennomført tilsyn på staden 25.02.2014.
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Det var intervju med:

Rådmann Liv F. Husby
Barnehagefagleg rådgivar Tanja Alise H. Bersås
Styrar i Eidsvåg barnehage Anita Sagli
Styrar i Eresfjord barnehage Tove Mari Krogset
Styrar i Farmen friluftsbarnehage AS Marit Synnøve Sæther

2.3 Om tilsynsrapporten

Sidan det under tilsynet ikkje vart avdekka lovbrot, inneheld tilsynsrapporten ikkje fristar
for retting av ulovlege forhold.

- Lovbrot førekjem når krav som er fastsette i, eller i medhald av, lov eller forskrift ikkje
er oppfylte. I Nesset kommune avdekka fylkesmannen ikkje slike forhold.

3. Barnehagelova § 10: Godkjenning av barnehagar

3.1 Rettsleg krav

Det følgjer av barnehagelova § 10 at (sitat):

«Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet
i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, la, og 2.

Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn,
barnas alder og oppholdstid.

Kommunens vedtak kan påklages fylkesmannen.»

Medutgangspunkti denneføresegnavert det stilt krav om at fysiskerammer må vere
eigna til barnehagedrift. Vidare må barnehagen legge til rette for leik, Ilvsutfalding og
meiningsfylte aktivitetar og opplevingar i trygge og utfordrande omgjevnader.
Barnehagen må ta omsyn til kroppslege utfordringar, samt at det vert sett gode vilkår for
læring, leik, meistring og omsorg.

Vidare må bemanningsplanen vise at drifta av barnehagen vil bli forsvarleg og at
barnehagen kan oppfylle loven og rammeplanen sine krav til innhaldet I barnehagen.

Vurderinga av barnehagen si «egnethet» I forhold til føremålet og innhaldet er ei
vurdering som må gjerast i tillegg til andre lovfesta kriterie for godkjenning av
barnehagebygg. Sjå også Ot.prp. nr. 72 (2004-05).

Barnehagen skal vere godkjend etter § 10 innan oppstart av barnehagedrifta. Det må
gjevast ny godkjenning når endringar i barnetal/bygningsmasse tilseier dette i forhold til
den gjeldande godkjenninga, vidare når barnehagen skiftar eigar. Barnehagen må til ei
kvar tid vere godkjend for den verksemda ein faktisk driv.
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3.2 Fylkesmannens undersøkingar
Fylkesmannen har gått gjennom og vurdert innhaldet i innsendt dokumentasjon som
m.a. inneheld gjeldande godkjenning og godkjenningsvedtak av barnehage. Vidare er
opplysningar gitt i intervjua tatt med i våre vurderingar av kommunen si oppfylling av
lovkrava i regelverket.

3.3 Fylkesmannens vurderingar
Det kom fram under tilsynet at Nesset kommune har ei medviten rolle til seg sjølv som
godkjenningsmyndigheit, både overfor privat og kommunale barnehagar.
Barnehagemyndigheita i kommunen fungerer som koordinator også i forhold til andre
godkjenningsmyndigheiter. Gjennom godkjenning av utvidingar av eksisterande
barnehage og godkjenning av ny ikkje-kommunal barnehage, har kommunen skaffa seg
oppdatert erfaring om gjeldande lovkrav til godkjenning av barnehagar. Fylkesmannen
vurderer det slik at Nesset kommune har ein godkjenningspraksis som medfører at
barnehagar og innhaldet i barnehagetilbodet, vert vurdert i forhold til krava i §§ 1 og 2,
formål og innhald. Kommunen som barnehagemyndigheit kan likevel vurdere om dette
kjem godt nok fram i godkjenningsdokumentasjonen til alle barnehagane.

3.4 Fylkesmannens konklusjon
Nesset kommune godkjenner barnehagar etter ei vurdering av om barnehagen er eigna i
forhold til formål og innhald, jf. barnehagelova § 10 jf. §§ 1, la og 2.

4. Barnehagelova § 12a: Rett til plass i barnehage

4.1 Rettslege krav

Det følgjer av barnehagelova § 12a at (sitat):

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

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

Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. SøknadsfrIst til opptaket fastsettes av
kommunen.»

I tIllegg til å oppfylle retten til barnehageplass i bustadkommunen til barnet frå august,
bør kommunen også ha system som sikrar at kommunen har oversikt over omtrentleg
behov for barnehageplassar i kommunen i den næraste framtida.

4.2 Fylkesmannens undersøkingar
Gjennom intervjua kom det fram at kommunen truleg vil ha eit overskot på
barnehageplassar i tida som kjem. Vidare kom det fram at kommunen har
kommunestyrevedtak på at alle skal få plass der dei vil, når dei vil. Denne ordninga skal
evaluerast i juni.

4.3 Fylkesmannens vurderingar
Fylkesmannen vurderer det slik at kommunen skaffar seg god oversikt over behovet for
barnehageplassar. Gjennom framskriving av m.a. fødselstal stipulering av inn- og
utflytting skaffar kommunen seg så god oversikt som råd.
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4.4 Fylkesmannens konklusjon
Alle som har rett til barnehageplass i Nesset kommune får tilbod om dette i tråd med
barnehagelova § 12a.

5. Barnehagelova § 16 jf. § 8 første ledd: Kommunen sitt tilsyn
med barnehagane

5.1. Rettslege krav

Det følgjer av barnehagelova § 8 første ledd at (sitat):

«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gl velledning og påse at
barnehagene drIves i samsvar med gjeldende regelverk.»

Kommunen sitt ansvar for å «påse» at barnehagene vert drivne i tråd med gjeldande
regelverk vert utdjupa I barnehagelova § 16, der det står at (sitat):

«Kommunen fører tIlsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gl pålegg
om retting av uforsvarlIge eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningsplIktlge
virksomheter. VIss fristen for 3 etterkomme pålegget ikke overholdes, eller viss forholdet
Ikkje lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av
virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering.
Vedtak om retting og stenging kan påklages fylkesmannen.»

Kommunen skal føre tilsyn med at barnehagane i kommunen vert drivne i tråd med
barnehagelova. Tilsyn er noko anna enn rettleiing, dette er ei sjølvstendig oppgåve som
også ligg til kommunen som barnehagemyndigheit, jf. barnehagelova § 8 første ledd.

Overfor sine eigne verksemder er kommunen sitt tilsyn også heimla i kommunelova kap.
12. På grunn av at tilsynsrolla har ei viktig side mot nettopp rettleiing, er det viktig å
definere tilsynet som noko som skjer ovanfrå og ned, der ei viktig oppgåve vil vere å gi
pålegg til barnehagane I kommunen dersom det vert drive i strid med lovverket. Tilsynet
må gjennomførast på ein måte som sikrar at eventuelle lovbrot vert oppdaga og
sanksjonert. I denne samanhengen må tilsynet organiserast på ein måte som gjer at
kommunen faktisk «påser» at barnehagane i kommunen vert drivne I tråd med
regelverket.

Barnehagelova gir ingen bindingar på korleis tilsynet skal gjennomførast, og det er opptil
kommunestyret å avgjere kva for organ som skal utføre tilsynet, jf. kommunelova §§ 10,
12 og 23. Det er viktig at ein ser til at tilsynet vert utøvd i tråd med
delegasjonsreglementet I kommunen.

5.2 Fylkesmannens undersøkingar

Fylkesmannen har gått gjennom innsendt dokumentasjon. Gjennom intervju kom det
fram at kommunen er i ein prosessmed å utvikle tilsynet med barnehagane. Kommunen
vurderer å gjennomføre tilsyn med systemrevisjon som metode, og har vore på besøk i
ei anna kommune for erfaringsdeling. Det kjem fram at det kan vere utfordrandre med
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dobbeltrolla kommunen har som både barnehageeigar og myndigheit, men kommunen
har tatt grep for å klargjere dette forholdet.

5.3 Fylkesmannens vurderingar

Fylkesmannen vurderer det slik at Nesset kommune har eit godt grep om rolla si som
tilsynsmyndigheit. Kommunen er i ein viktig utviklingsprosessfor å forbetre tilsynet med
barnehagane. Vidare vurderer vi det slik at kommunen har eit medvite forhold til
utfordringane knytt til rollene som eigar og myndigheit. At dette er eit tema til
diskusjon, vurderer fylkesmannen som positivt.

5.4 Fylkesmannens konklusjon

Nesset kommune fører tilsyn med barnehagane i kommunen i tråd med barnehagelova
§§ 16, jf. 8.

6. Barnehagelova § 16 jf. § 17: Kommunen sitt tilsyn med at
barnehagane har tilfredsstillande leling

6.1 Rettslege krav

Når det gjeld det generelle innhaldet i kommunen sitt tilsynsansvar vert det vist til den
tldlegare utgreiinga om barnehagelova § 16.

Det følgjer av barnehagelova § 17 at (sitat):

«Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen
høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Kommunen kan innvilge dispensasjon frå utdanningskravet etter andre ledd.
Kommunens vedtak kan påklages tIl fylkesmannen.

Departementet gir nærmere forskrifter om dispensasjon frå utdanningskravet og om
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner frå utlanet.»

Denne føresegna stiller opp eit krav om at kvar barnehage må ha ein dagleg leiar som
har kvalifiserande utdanning til å vere styrar i barnehagen.

Når det gjeld kva som er innhaldet 1kravet om «forsvarlig pedagogisk og administrativ
ledelse», er dette ein standard som må tolkast etter lokale tilhøve, og vil variere alt etter
mellom anna storleiken på barnegruppe, areal, og samansetting av barne- og
personalgruppa. I vurderinga av om lelinga er forsvarleg, må ein ta omsyn til dei mange
oppgåvene som ligg til styraren i barnehagen. Mellom anna har styraren i tillegg til det
reint administrative ansvaret også ei nøkkelrolle når det kjem til initiativ, tiltak,
planlegging og oppfølgIng i samband med pedagogisk arbeid og prosjekt. Styraren må
vidare vere tilgjengeleg for foreldra, og må legge til rette for eit godt arbeidsmiljø for dei
tilsette. I tillegg til dette har styraren også ansvaret for utviklings- og endringsarbeidet i
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barnehagen. Sjå vidare om kravet til styrarane i barnehagen i Kunnskapsdepartementet
sine merknader til føresegna, samt rettleiaren om pedagogisk bemanning i barnehagen.

Det er kommunen si oppgåve som barnehagemyndigheit å føre tilsyn med at barnehagen
- på bakgrunn av det som her har vore nemnt - har ei forsvarleg pedagogisk og
administrativ leiing, jf. barnehagelova §§ 16 jf. 8 første ledd.

6.2 Fylkesmannens undersøkingar

Det kom fram under tilsynet at Nesset kommune har god oversikt over leiinga av
barnehagane. I tillegg til tilsynsverksemda, er kommunen jamnleg i kontakt og dialog
med styrarane barnehagane. Kommunen har gjennom årsmeldingar, rapporteringar og
andre aktivitetar godt innsyn i barnehageverksemdene.

6.3 Fylkesmannens vurderingar

Fylkesmannen vurderer det slik at det er god kontakt og dialog mellom kommunen og
lelinga i barnehagane. Dette er sikra både gjennom direkte tilsyn med om barnehagane
har ei forsvarleg pedagogisk og administrativ leiing og gjennom annan aktivitet som har
element av tilsyn i seg.

6.4 Fylkesmannens konklusjon

Nesset kommune fører tilsyn med at barnehagane I kommunen har ei forsvarleg
pedagogisk leling i tråd med barnehagelova § 17.

7. Barnehagelova § 16 jf. § 18: Kommunen sitt tilsyn med at
barnehagen har tilfredsstillande øvrig personale

7.1 Rettslege krav

Når det gjeld det generelle innhaldet i kommunen sitt tilsynsansvar vert det vist til den
tidlegare utgreiinga om barnehagelova § 16.

Det følgjer av barnehagelova § 18 at (sitat):

«Pedagogiskeledere må ha utdanning som førskolelærer.

Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på
høgskolenivå med videreutdanning I barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon frå utdanningskravet i første ledd. Kommunens vedtak
kan påklages til fylkesmannen.

Departementet gir forskrifter om dispensasjon, om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
fra utlandet og om unntak frå utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen
på nattid.

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende
pedagogisk virksomhet.

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.»
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Kommunen skal føre tilsyn med at det er tilfredsstillande bemanning i barnehagane i
kommunen, og at dei tilsette i barnehagen har den naudsynte utdanninga.

7.2 Fylkesmannens undersøkingar

Det kom fram under tilsynet at kommunen ser til at dei tilsette i barnehagane i
kommunen har den naudsynte kompetansen som vert kravd for arbeid i barnehagen.
Det kom vidare fram at kommunen har rutinar for handsaming av søknader om
dispensasjon frå utdanningskravet. Vidare vert det gitt rettlellng til tilsette som arbelder
på dispensasjon frå utdanningskravet.

7.3 Fylkesmannens vurderingar

Nesset kommune har god oversikt over personalsituasjonen i den einskilde barnehage.
Dette skjer både gjennom tilsyn, rapporteringar og dialog. Fylkesmannen merkar seg at
kommunen har lagt til rette for tilsette si kompetanseutvikling. Dette gjeld både
grunnutdanning til førskulelærar/barnehagelærar og etter- og vidareutdanning.
Personalet sin kompetanse er viktig for kvaliteten I det pedagogisk tilbodet i barnehagen.
Vidare er dette viktig for 8 rekruttere nye fagpersonar og for å behalde dei fagpersonane
ein har i barnehagane i kommunen. Vi vurderer Nesset kommune si tilrettelegging på
dette området som svært positiv.

7.4 Fylkesmannens konklusjon

Nesset kommune fører tilsyn med at del tilsette i barnehagen har naudsynt kompetanse i
tråd med barnehagelova § 18.

8. Barnehagelova § 16 jf. Forskrift om pedagogisk bemanning § 1:
Kommunen sitt tilsyn med at barnehagane har tilfredsstillande
pedagogisk bemanning

8.1 Rettslege krav

Det følgjer av forskrift om pedagogisk bemanning § 1 at (sitat):

«Det skal være minimum en pedagogisk leder per 14 - 18 barn når barna er over tre år
og en pedagogisk leder per 7 - 9 barn når barna er under tre år og barnas daglige
oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag,
kan barnetallet økes noe per pedagoglsk leder».

Norm for pedagogisk bemanning tilseler at det skal vere «en» pedagogisk leiar per 14-
18/7-9 «barn». Dette inneber at ein må tilsette ein pedagog i full stilling ved inntak av
det 19. eller 10. barnet. Norma gjeld heile stillingar, og tek ikkje omsyn til omfanget av
opphaldstida til barna i barnehagen.

Kommunen skal føre tilsyn med at denne norma vert følgd i barnehagane i kommunen.
Kommunen som barnehagemyndigheit må ha ei korrekt forsding av pedadgognorma.

8.2 Fylkesmannens undersøkingar
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Det kom fram under tilsynet at kommunen har ei korrekt forsding av pedagognorma og
at det 10. barnet under tre år og det 19. barnet over tre år, utløyser ei ny full stilling.
Tilsynet gav fylkesmannen informasjon om at kommunen følgjer dette tett opp, og at
pedagogisk bemanning vert vurdert og rekna på for kvart barn som får tilbod om
barnehageplass.

8.3 Fylkesmannens vurderingar

Fylkesmannen vurderer det slik at Nesset kommune har god oversikt og «påser» at
barnehagane i kommunen overheld krava i forskrifta om pedagogisk bemannning.

8.4 Fylkesmannens konklusjon

Nesset kommune fører tilsyn med at barnehagane i kommunen har tilstrekkeleg
bemanning i tråd med forskrift om pedagogisk bemanning § 1.

9. Barnehagelova § 16 jf. § 19: Kommune sitt tilsyn med at
barnehagane etterlever krava om politiattest

9.1 Rettslege krav

Det følgjer av barnehagelova § 19 at (sitat):

«Den som skal arbelde i barnehage må legge fram tilfredsstIllende polItiattest. Attesten
skal vise om vedkommende er siktet, tIltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn.

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket for arbeid
barnehager.

Kommunen kan kreve polItiattest etter første ledd også for andre personer som
regelmessig oppholder seg i barnehagen.

Departementet gir utfyllende forskrifter om politiattester.»

Kommunen skal føre tilsyn med at barnehagane har tilstrekkelege rutinar for framlegging
av politiattest for alle som skal arbeide i barnehagen. Det er her viktig å merke seg at
lova ikkje stiller krav om at den som skal legge fram politiattesten må vere tilsett
barnehagen, det er tilstrekkeleg at vedkomande skal utføre arbeid i barnehagen. Kravet
gjeld dermed også personar som er tilsett hjå andre, til dømes innleigde vikarar,
vaktmeistrar, reinhaldarar med meir.

9.2 Fylkesmannens undersøkingar

Det kom fram under tilsynet at Nesset kommune fører tilsyn med at alle barnehagane i
kommunen handhevar dei som arbeider i barnehagen si plikt til å legge fram politiattest
ved tilsetting. Det vert nytta skjema og nedteikna ein merknad om at politlattest er
framlagt. Vidare vert attesten makulert. Det kom imidlertid fram under tilsynet at
framlagte politiattestar ved ikkje-kommunal barnehage ikkje har vorte makulerte. I
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løpetav tilsyneter dennepraksisenendrai tråd med kravatil makuleringi
barnehagelova.

9.3 Fylkesmannens vurderingar

Vi vurderer Nesset kommune sin tilsynspraksis med at barnehagane handhevar plikta til
framlegging av politattest til 8 vere i tråd med krava i barnehagelova. Det er lagt opp til
eit system som er etterprøvbart i sak-journalsystemet i kommunen, og kommunen har
gjennomført tilsyn.

9.4 Fylkesmannens konklusjon

Nesset kommune fører tilsyn med at barnehagane i kommunen handhevar plikta til å
legge fram politiattest i barnehagen, jf. barnehagelova § 19.

10. Barnehagelova § 16 jf. § 22: Kommunen sitt tilsyn med at
barnehagane etterlever krava om opplysingsplikt til barnevernet

10.1 Rettslege krav

Det følgjer av barnehagelova § 22 at (sitat):

«Barnehagepersonalet skal I sitt arbeld være oppmerksom på forhold som kan føre til
tiltak frå barneverntjenestens sIde.

Utan hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til
barneverntjenesten, når det er grunn til 3 tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller
det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvIkt, jf. lov om barneverntjenester § 4-
10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf.
same lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for
gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gl slIke
opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.»

Denne føresegna pålegg personalet i barnehagen ei plikt både til å vere merksam på
forhold som kan føre til tiltak frå barneverntenesta, og å gje opplysningar til barnevernet
uhindra av teieplikta. Ein føresetnad for at denne føresegna skal etterlevast i
barnehagane er at personalet der er kjende med innhaldet i barneverntenesta, samt at
ein kjenner til kva som ligg i omgrepet «omsorgssvikt».

Spørsmålet blir dermed om kommunen fører tilsyn med at dei som arbeider i
barnehagane er kjende med innhaldet i opplysingsplikta etter § 22, og om denne
føresegna vert etterlevd i barnehagane i kommunen.

10.2 Fylkesmannens undersøkingar

Under tilsynet kom det fram at kommunen har faste samarbeidsmøte mellom
helsestasjon, barnehage og barnevern. Personalmøter i barnehagen vert og nytta.
Tverrfagleg team besøker barnehagar og skular. Barnehagane har med i årshjulet at det
skal vere gjennomgang på dette temaet med alle tilsette kvar haust. No planlegg ein



månadleg gjennomgang, også for å kvalitetssikre at dette er kjent for vikarar.
Kommunen har interkommunalt barnevern med kommunane Tingvoll og Sunndal, med
Sunndal kommune som vertskommune.

10.3 Fylkesmannens vurderingar

Nesset kommune set jamnleg søkjelys på innhaldet i opplysingspliktadel tilsette i
barnehagane har. Kommunen har etablert faste møte der dette er eit kontinuerleg tema.
Vidare utvIklar kommunen rutinane sine for å sikre at også vikarar vert gjort kjende med
krava i opplysingsplikta til barnevernet, og fører tilsyn med at barnehagane etterlever
opplysingsplikta til barnevernet. Vår vurdering er at kommunen sitt kontinuerlege arbeid
på dette området er svært positivt. Vi vurderer kommunen sin praksis til å vere i tråd
med lovkrava.

10.4 Fylkesmannens konklusjon

Nesset kommune fører tilsyn med at barnehagane i kommunen etterlever
opplysingsplikta til barnevernet slik denne går fram av barnehagelova § 22.

[Sign.]
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NESSET KOMMUNE
v/Rådmann
Kommunehuset
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Tilsyn - HOLTAN BOTJENESTE

Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 16.01.2014.

Oppfylte pålegg

Vi viser til tilbakemelding datert 09.04. 2014. I tilbakemeldingen blir det redgjort for hvordan
Nesset kommune har fulgt opp de pålegg som ble varslet.

Følgende varslede pålegg vil ikke bli fulgt opp videre, og anses som avsluttet:

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand

I tilbakemeldingen er det vedlagt handlingsplan fra BHT for 2014 som viser hva BHT skal bistå
enheten med .

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - årsrapport

I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten har utført.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de
ansatte.

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR
Postboks 4720 Sluppen post@arbeidstilsynet.no 815 48 222 974761211
7468 Trondheim INTERNETT TELEFAKS
Norge www.arbeidstilsynet.no 73 19 97 01
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Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no,
eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt
saksbehandler, oppgi referansenummer 2013/39232.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Trond Reinseth
tilsynsleder Ann-Kristin Westbye
(sign.) seniorinspektør

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Virksomhetens verneombud
HOLTAN BOTJENESTE, HOLTAN, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
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Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER

Ann-Kristin Westbye, tlf. 92258682

NESSET KOMMUNE
v/Rådmann
Kommunehuset
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Tilsyn - NESSET KOMMUNE

Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 15.01.2014.

Oppfylte pålegg

Vi viser til tilbakemelding datert 28.03. 2014. I tilbakemeldingen blir det redgjort for hvordan
Nesset kommune har fulgt opp de pålegg som ble varslet.

Følgende varslede pålegg vil ikke bli fulgt opp videre, og anses som avsluttet:

Pålegg - Endring og omstilling - rutine

Vi har mottatt tilbakemelding av 28.03. 2014. I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke
tiltak virksomheten har utført, og lagt ved kopi av rutine for endring og omstilling.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - deltakelse i dialogmøte

I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten har utført.

Kommunen viser til at de i flere år hatt eget veiledningshefte for oppfølging av sykemeldte
arbeidstakere. I dette heftet ligger også prosedyrebeskrivelsen for oppfølging av sykmeldte.
Prosedyren er gjennomgått med Samarbeidsutvalget og ledergruppen, både enhetsledere og
mellomledere på avdelingsnivå.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de
ansatte.

POSTADRESSEE-POSTTELEFON

Postboks 4720 Sluppenpost@arbeidstilsynet.no815 48 222

7468 Trondheim INTERNETTTELEFAKS

Norgewww.arbeidstilsynet.no73 19 97 01

ORGANISASJONSNR

974761211
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Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no,
eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt
saksbehandler, oppgi referansenummer 2013/39213.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Trond Reinseth
tilsynsleder Ann-Kristin Westbye
(sign.) seniorinspektør

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektroniski Arbeidstilsynetog har derfor ingensignatur.

Kopi til:
Virksomhetens verneombud
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15.04.20142013/39229

DERES DATODERES REFERANSE

VAR SAKSBEHANDLER

Ann-Kristin Westbye, tlf. 92258682

1 av 2

NESSET KOMMUNE
v/Rådmann
Kommunehuset
6460 E1DSVÅG I ROMSDAL

Tilsyn - NESSET OMSORGSSENTER

Vi viser til tilsynet hos virksomheten den 16.01.2014.

Oppfylte pålegg

Vi viser til tilbakemelding datert 09.04. 2014. I tilbakemeldingen blir det redgjort for hvordan
Nesset Omsorgssenter har fulgt opp de pålegg som ble varslet.

Følgende varslede pålegg vil ikke bli fulgt opp videre, og anses som avsluttet:

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand

tilbakemeldingen fra Nesset omsorgssenteret får Arbeidstilsynet kopi av handlingsplan. I
handlingsplanen blir det redegjort for hvilke konkrete, forebyggende tiltak bedriftshelsetjenesten
skal bistå virksomheten med.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - årsrapport

tilbakemeldingen ble det redegjort for hvilke tiltak virksomheten har utført.

På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Arbeidsplasser og arbeidslokaler - garderober tiltak/plan

tilbakemeldingen blir det redgjort for ovennevnte punkt som var oppe til behandling i
avdelingsutvalget 08.04. 2014 der to forhold ble ønsket forbedret. Disse forholdene gjelder
garderobene som skal være låst til enhver tid, samt tilstrekkelige antall låsbare skap til alle
ansatte.

På bakgrunn av tilbakemeldingen der det vises til at disse utfordringene er løst ved å benytte
kodelås samt å bestille nye låsbare skap er punktet oppfylt.

POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR

Postboks 4720 Sluppen post@arbeidstilsynet.no 815 48 222 974761211

7468 Trondheim INTERNETT TELEFAKS

Norge www.arbeidstilsynet.no 73 19 97 01
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Informasjon til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven §§ 6-2
sjette ledd og 18-6 åttende ledd. Vi har sendt en egen kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis
virksomheten ikke har verneombud, skal arbeidsgiveren gi kopien til representanten for de
ansatte.

Har dere behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no,
eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt
saksbehandler, oppgi referansenummer 2013/39229.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Trond Reinseth
tilsynsleder Ann-Kristin Westbye
(sign.) seniorinspektør

(sign.)

Dette brevet er godkjent elektroniski Arbeidstilsynetog har derfor ingensignatur.

Kopi til:
Virksomhetens verneombud
NESSET OMSORGSSENTER, Myravegen 1, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
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Nesset kommune Arkiv: G21 

Arkivsaksnr: 2008/32-56 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 18/14 13.05.2014 

Nesset formannskap 59/14 05.06.2014 

Nesset kommunestyre 51/14 19.06.2014 

Råd for eldre og funksjonshemma 6/14 14.05.2014 

 

Evaluering av ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid - ny behandling 

Vedlegg 

1 Interkommunal legevakt i Nesset 2013 - kommunelegens vurdering 

2 Molde interkommunale legevakt - evalueringsrapport 

3 Særutskrift - Evaluering av interkommunal legevakt 

4 Interkommunalt samarbeid for legevakt - forespørsel for utredning av alternative muligheter 

5 Interkommunalt samarbeid legevakt 

6 Svar på spørsmål angående interkommunalt samarbeid 

7 Deltakelse i øyeblikkelig hjelp-tilbud ved Kirkebakken i Molde 

8 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommune viderefører dagens ordning med deltagelse i det interkommunalt 

legevaktsamarbeid ved Molde interkommunale legevakt. 

 

2. Ordningen med lokal legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl. 16. 00 og 21.00 

videreføres.  

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 13.05.2014  

Karianne Rindli fremmet alternativ 1 under rådmannens saksopplysninger som nytt punkt 1: 

 

En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 

 

Rindlis forslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Punktene 1 og 2 ble stemt over hver for seg. 

 



Punkt 1: Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte i mot. 

Punkt 2: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 13.05.2014 

1. Nesset kommune viderefører dagens ordning med deltagelse i det interkommunalt 

legevaktsamarbeid ved Molde interkommunale legevakt. 

 

2. Ordningen med lokal legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl. 16. 00 og 21.00 

videreføres.  

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Arbeiderpartiet fremmet alternativ 1 under rådmannens saksopplysninger som nytt punkt 1: 

 

En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 

 

Arbeiderpartiets forslag ble satt opp mot forslaget fra utvalg for helse, oppvekst og kultur.  

 

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble vedtatt med 3 stemmer. Ordførerens 

dobbeltstemme var avgjørende. Arbeiderpartiets forslag fikk 3 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

1. Nesset kommune viderefører dagens ordning med deltagelse i interkommunalt legevaktsamarbeid 

ved Molde interkommunale legevakt. 

 

2. Ordningen med lokal legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl. 16. 00 og 21.00 

videreføres.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Det ble i sak 54/13 gjort følgende vedtak. 

Saken utsettes. 

Administrasjonen får i oppdrag å utrede en legevaktordning i flere alternativer. 

1) En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 

2) En egen legevakt basert på egne ressurser. 

3) En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning. 

4) Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom deltakende kommune basert på folketall. 

 

Nesset kommune har i dag et legevaktsamarbeid med Molde, Eide og Fræna. Legevakta er stasjonert 

på Lundavang i Molde (like i nærheten av sjukehuset).  Det planlegges flytting av legevakts kontorene   

til bedre tilrettelagte lokaler ved Kirkebakken helsesenter i løpet av 2014. Nesset kommune sluttet seg 

til den interkommunale legevakta gjennom vedtak i kommunestyret i desember 2011. Interkommunal 

legevakt hadde oppstart 1.4.2012.   



Saken ble  behandlet på nytt i kommunestyret den 29.3.12.  Kommunestyret vedtok i dette møtet at det 

skulle etableres en egen ordning med lokal legevakt i Eidsvåg sentrum fra mandag til torsdag fra kl. 

16.00 til kl.21.00. Merkostnadene på kr. 130.000,- skulle dekkes over kommunens disposisjonsfond. 

Kommunestyret vedtok at legevaktsordningen skulle evalueres og saken ble lagt fram til politisk 

behandling i møte 10. juni 2013, sak 54/13. Vedtaket var som tidligere nevnt, at saken utsettes og at 4 

nye alternativ skulle utredes. I denne saken ble det bl.a. lagt stor vekt på evaluering av den 

interkommunale legevaktsordningen som Nesset kommunen har etablert sammen med Molde, Eide og 

Fræna. Dokumentene i forhold til evalueringen er lagt ved saken. Dette gjelder evalueringsrapporten 

fra Molde interkommunale legevakt datert 25.3.13, kommunelegen i Nesset sin vurdering fra mai 2013 

samt referat i samarbeidsutvalget for fastlegeordning fra møte den 15.5.13.  

 

Rådmannen vil i saken som nå legges fram fokusere på oppdraget som ble gitt av kommunestyret i 

møte den 20.6.13 dvs. å utrede de 4 alternative løsningene. 

 

Alternativ 1) En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 

 

Alternativ 1 kan løses på følgene måte: 

a) Leie inn vikarer enkeltdager. Aktuelle leger kan være leger som har annet arbeid i nærliggende 

kommuner, og som kan ta disse oppdragene som ekstra jobb. 

b) Leie inn vikarer i faste perioder f.eks. 10 dager i løpet av en måned. Vikarer kan leies inn via 

vikarbyråer. 

c) Opprette en eller flere faste legestillinger som bare går kvelds og nattevakter. 

Utfordringene i forhold til dette alternativet er å få til en stabil og forutsigbar ordning når det gjelder 

rekrutering av vikarer. De av våre fastleger som vil komme til å delta i legevakten må ha en fast 

oppsatt turnus i forhold til legevaktarbeidet. Det er av den grunn svært viktig at det kan rekrutteres 

vikarer til de vakter i turnusen som det på førehand er forutsatt dekt av vikarer. 

Beredskapsgodtgjøringen for legevaktsarbeid i vaktklasse 1 (gammelordning i Nesset) vil utgjøre ca.  

kr. 3.000,- pr. døgn. I tillegg kommer inntekter etter normaltariffen for pasientkontakt gjennomsnitt 2 

til 4 pasienter pr. døgn.  Vikarlegene som kommer til Nesset for å ta vakter kun som legevakt vil få en 

relativ beskjeden godgjøring for dette arbeidet. Godgjøringa vil være på samme nivå som gammel 

ordning i Nesset, dvs. etter vaktklasse 1. 

 

Alternativ 2) En egen legevakt basert på egne ressurser. 

 

Det er ved legekontoret i dag 3 fastleger og 1 turnuskandidat. Dersom alle er til stede og samtlige 

deltar i legevaktsordningen vil vi i Nesset kunne etablere en 4 delt vaktordning. Med bakgrunn i 

ferieavvikling, kursdeltagelse, sjukdom og andre permisjoner er det ofte mindre enn 4 leger tilstede. I 

særavtale SFS 2305 mellom KS og Den norske legeforening går det fram at vaktbelastningen bør 

normalt ikke være større enn 4 –delt.  I Nesset har ofte unntaksreglene (mindre enn 4 i turnus) vært 

hovedregelen og ikke unntaket.  Det som syns avklart i møte med legene i Nesset er at disse ikke 

ønsker å fortsette som lege i Nesset dersom de må delta i en legevakt med en vaktbelastning som 

innebærer en 4 – delt turnus.  

Kommuneoverlegen i Nesset er av den formening at skal en ha en legevaktsordning basert på egne 

ressurser må det minst være to fastleger til. En økning av antall fastleger vil resultere i behov for 

utvidelse av lokalitetene samt at det vil resultere i redusert pasientlister for den enkelte fastlege. Nesset 

har i dag ca.3000 listepasienter som er fordelt på 3 leger, skal en fordele disse på f.eks. 5 leger vil en få 

en gjennomsnittlig listelengde på 600.  En listelengde på 600 er det minste en lege kan ha for å 

tilfredsstille krav i henhold til spesialitet i allmennmedisin. Reduserte lister kan resultere i at 

fastlegestillingene i Nesset vil bli mindre attraktive ved at de gir mindre oppgaver og dårlige 

økonomisk uttelling. Flere fastleger vil resultere i at turnuslegen får mindre pasienter og dermed 

redusert læringsmiljø.  



I nevnte særavtale mellom KS og legeforeningen går det fram at fastlegen selv kan vurdere om det er 

forsvarlig å behandle pasienter dagen etter en har hatt legevakt. Dersom legen finner det nødvendig å 

ta fri etter legevakt beholder legen basistilskuddet. Har legen hatt utrykning på vakt etter kl. 23. 

foregående dag, kan legen ta 8 timer arbeidsfri dagen etter legevakt uten trekk i lønn/basistilskudd. 

Slik fri gir praksiskompensasjon på kr. 2.300,- for 8 timer. Ved delvis fri foretas forholdsmessig 

avkortning.   

   

Alternativ 3) En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning. 

 

Rådmannen har sendt brev til Rauma og Sunndal kommuner i forbindelse med ønske om å vurdere et 

legevaktsamarbeid. Begge kommunene har svart på henvendelsen. Sunndal kommune uttaler i 

svarbrevet at de ser positivt på et evt, samarbeid.  Rådmannen og enhetsleder helse og omsorg i Nesset 

har vært i møte med rådmann og helsesjef i Sunndal kommune.  Rådmann og helsesjef i Sunndal var i 

utgangspunktet positivt til samarbeide.  Rådmannen i Sunndal mente det fra Sunndal kommune sin 

side ville være helt uaktuelt og legge legevakta fult og helt til Eidsvåg.  

Det som kunne være aktuelt å forhandle videre med var følgende:  

I et eventuelt legevaktsamarbeid kan legene i Nesset ha kontor ved Nesset legekontor når disse har 

legevakt. Oppmøtested for pasientene fra Sunndal og Nesset vi da være ved legekontoret i Eidsvåg.  

Når legene fra Sunndal har vakt blir oppmøtestedet legens kontor på Sunndalsøra.  

Nesset kommune har 3 leger + turnuskandidat. Sunndal kommune har 6 leger + turnuskandidat. Dette 

innebærer at maks 4 av 11 legevakter vil være ved legekontoret i Nesset. Kostnadene med en evt. 

felles legevakt vil være den samme som Sunndal alene har i dag noe som tilsvarer ca det samme som 

Nesset hadde tidligere før samarbeidet med Molde, Eide og Fræna. Antatt årlig kostnad ca. kr. 1.2 

mill. I et evt. samarbeid bør kostnaden bli fordelt i forhold til innbyggertall. 

Ordningen med egen legevakt i Nesset fra kl. 17.00 til 21.00 fra mandag til og med torsdag i tillegg til 

et samarbeid om felles vakt med Sunndal vil muligens ikke være aktuelt.  

 

Rauma kommune har gitt tilbakemelding om at de skal ta kontakt dersom de ser at et evt. 

vaktsamarbeid med Nesset kan være aktuelt. Rauma er i samtaler med Vestnes kommune om å utrede 

en felles legevakt. 

 

 

Alternativ 4) Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom deltakende kommune basert på 

folketall. 

 

Det er nå inngått en ny avtale mellom Molde, Fræna, Eide og Nesset ang fordeling av kostnadene i 

forbindelse med det interkommunale legevaktsamarbeidet. 30 % av kostnadene fordeles likt mellom 

de 4 kommunene, 70 % av kostnadene fordeles i forhold til folketallet i den enkelte kommune.  For 

Nesset betyr det en årlig reduksjon på kr. 298.000 sammenlignet med det som var for 2013.  

Ved legevakta i Molde er det en lege samt hjelpepersonell på alle vakter, i tillegg er det en lege i 

bakvakt som tilkalles ved behov.  

Nesset kommune er av Molde kommune også invitert til å delta i et øyeblikkelighjelptilbud. Dette er 

tilbud som ikke kan besvares fra Nesset kommune før vi har fastsatt hvilken legevaktordning vi skal 

ha. Alle kommuner skal ha et tilbud om øyeblikkelighjelp – seng innen 2016. 

 

Vurdering 

En ordning med egen legevakt i Nesset basert ved bruk av egne ressurser eller en ordning med bruk av 

egne ressurser supplert med vikarer, synes etter de opplysninger en har i saken vanskelig å få til.   

 

- Ved kun bruk av egne ressurser må en øke antall fastleger, kommuneoverlegen mener 2, noe som 

innebærer redusert listelengde for fastlegene som igjen resulterer i mindre inntekter for den enkelte 



lege. Flere leger til å dele pasientlistene, vil gjøre legestillingene mindre attraktiv både faglig og 

økonomisk. Det samme gjelder også turnuslegestillingen. Nye fastleger vil også ha ønske om fast 

tilsetting i kommunen (deler av stillingen) i forhold til kommunale oppgaver. Noe som vil resultere i 

økte utgifter for kommune. Legene er i dag til sammen tilsatt i ca. 100 % stilling bl.a. ved helsestasjon 

og Nesset omsorgssenter.  

 

- En ordning ved innleie av legevikar med kun arbeid i legevakten vil kunne være ustabil og lite 

forutsigbar i forhold til rekruttering, sett ut fra tidligere erfaring. En legevakttjeneste basert på vikarer 

og egne ressurser vil sannsynligvis også bli en svært kostbar legevaktordning. Det vil sannsynlig være 

vanskelig å få rekruttert vikarleger til en evt. legevakt i Nesset med beredskapsgodgjøringen som stort 

sett eneste inntekt.  Kommunen vil nok måtte gi vanlig legelønn til disse. Dette ville sannsynligvis 

også resultere i at våre fastleger ville ha den samme lønn når disse har vakt.  

 

- Et eventuelt samarbeid med Rauma synes upraktisk   Det at våre pasienter må reise til Åndalsnes 

dersom det vil være behov for å oppsøke legevakten vil for de fleste bli for tungvint. Det er også viktig 

å ta høgde for at pasienten etter å besøkt legevakten kan bli sendt til sjukehus. Fra Rauma vil dette bety 

Ålesund sykehus på nattestid da det ikke vil være fergeforbindelse. Dette vil for de aller fleste 

innbyggere i vår kommune bli en relativt lang reise.   

 

Det gjenstår to alternativer a) en videreføring av dagens ordning med eller uten egen legevakt mellom 

kl. 16.00 og kl. 21.00 på hverdager og   b) legevakt i samarbeid med Sunndal.   

 

- Når det gjelder dagens ordning så er tjenesten allerede etablert og samarbeidskommunene ønsker at 

også Nesset slutter seg endelig til dette samarbeidet.  

- Det at sunndalingene må reise til Nesset 4 av 11 døgn for å oppsøke legevakten vil sannsynligvis 

skape diskusjon i Sunndal. Dersom en ser på et legevaktsamarbeid mellom Sunndal og Nesset er det 

en fordel for de av våre innbyggerne i Nesset som får behov for å oppsøke legevakta de dagene denne 

er i Nesset (4 av 11 vakter). En felles legevakt med Sunndal vil også bli en billigere ordning for Nesset 

kommune. Den største ulempen er at de som må oppsøke legevakta på Sunndalsøra og deretter blir 

sendt på sjukehuset i Molde får en lang reise og bruk av unødig og noen ganger viktig tid. Et annet 

moment er at det må forhandles fram et forslag til samarbeidsavtale som må behandles politisk både i 

Sunndal og Nesset. Det er derfor ikke gitt at Nesset kommune får til en ordning med Sunndal i 

samsvar med forutsetningene. 

En forutsetning for et evt. samarbeid med Sunndal sett fra Nesset kommune sin side, bør være at 

legevakta blir stasjonert i Nesset 4 av 11 vakter.  

 

- Alternativ 4 i kommunestyrets vedtak i sak 54/13 der administrasjonen skulle utrede følgende: 

Dagens ordning med legevakt i Molde med en økonomisk fordeling mellom deltakende kommune 

basert på folketall i de deltagende kommune er utredet og ny avtale om fordeling av kostnader inngått. 

Kostnadene er fordelt sett i fra Nesset kommunens mening på en riktig måte.  Rådmannen er av den 

formening at legevakten i Molde vil kunne gi et godt tilbud til innbyggerne i Nesset.  Legevakta i 

Molde er godt utstyrt og bemannet både med lege og hjelpepersonell samt lege i bakvakt. Det er også 

en fordel at legevakta i Molde er i nærheten av sjukehuset. Det hender ofte at pasienten etter besøk ved 

legevakta blir sendt til sjukehuset for nærmere undersøkelser/behandling. 

I Nesset kommune er det en god ambulansetjeneste. Er situasjonen for pasienten alvorlig vil 

ambulansen kjøre direkte til sjukehuset.  

  

 

 



Økonomiske konsekvenser 

Den etablerte legevaktordningen med Molde, Fræna og Eide vil koste for 2014 ca. kr.1 mill.  

Fakturaen for 1 kvartal 2014 er på kr. 251,900,-.  Etableringen av en egen ekstra legevaktsordning i 

Nesset fra mandag til og med torsdag fra kl. 16.00 til 21.00 koster kommunen ca. kr. 130.000,-.  Et evt. 

samarbeid om legevakt med Sunndal antas å koste Nesset kommune ca. kr. 500.000,- pr. år. Dette 

innebærer en for Nesset kommune redusert kostnad i forhold til i dag på noe i overkant av kr. 

600.000,-.  Det er da forutsatt at egen legevakt i Nesset på kveld fra mandag til og med torsdag 

opphører.  

 

 

Betydning for folkehelse 

Det å ha etablert en legevaktkontor i nærheten av sjukehuset innebærer at pasienten vil kunne få en 

raskere behandling av spesialisthelsetjenesten (sykehuset) dersom dette er nødvendig. Det at en først 

må reise til Sunndalsøra for å oppsøke legevakta for deretter å bli sendt til sjukehuset i Molde vil i 

enkelte tilfeller resultere i tap av viktig tid, i enkelte tilfeller kan det være viktig å komme fortest mulig 

i gang med behandling fra spesialisthelsetjenesten.   

 



Interkommunalt legevaktsamarbeid  2013. Kommuneoverlegens vurdering. 

1

Sak: Vedr. Interkommunal legevakt i Nesset 2013. 

Kommuneoverlegens uttalelse. 

Tidsplan: 

Kommunestyre: 20.6

Formannskap: 6.6 

HOK: 21.5

Utvalg for eldre og funksjonshemmede: 22.5 

Kommunestyret vedtok i desember 2011, sak PS 140/11 at Nesset kommune skulle delta i 

interkommunalt legevakt samarbeid (Molde interkommunale legevakt, MIKL) fra 

1.4.2012.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 08.12.2011

Det vises til brev fra Molde kommune datert 05.01.2009 med invitasjon om å delta i et
interkommunalt samarbeid om legevakt.

1. Nesset kommune slutter seg til ordningen med interkommunal legevakt i 
samarbeid med kommunene Molde, Fræna og Eide.

2. Nesset kommune tiltrer ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid 
mellom kl. 2100 og kl 0800, og på helg.

3. Samarbeidet omfatter også overgrepsmottak som økonomisk er integrert i 
legevakten.

4. Det legges til grunn av interkommunal legevakt starter opp 1. april 2012, og første 
året skal være en prøveordning

5. Kommunens merutgifter til legevakt i 2012 på ca. kr 200 000 er innarbeidet i 
kommunens årsbudsjett for 2012.

6. Ordningen evalueres etter 1 års drift, herunder også valg av kostnadsmodell.

Interkommunalt legevaktsamarbeid på natt (kl. 21.00-08:00) 7 dager i uken vurderes.

Saken legges fram for kommunestyret snarest mulig i 2012 (2013?) 

Saken skal nå opp til ny behandling i kommunens politiske organer, med endelig 

beslutning i kommunestyret 20.6.2013. 

Her følger kommuneoverlegens vurdering mai 2013: 

Kommuneoverlegen ber om at ALLE dokumenter som fulgte saken i 2011 også blir vurdert 

pånytt. Kommuneoverlegens uttalelse fra den gang blir ikke gjentatt, men er uendret like 

relevant for saken. 

Styringsgruppa for Molde interkommunale legevakt har laget en evalueringsrapport, datert 

25.3.2013. Denne følger saken. Momenter i denne blir ikke gjentatt her, men er viktig! 

Sammendrag: 

 Nesset kommune startet arbeidet med interkommunalt legevaktsamarbeid i 2009 

pga. svært ustabil legedekning, mange vakanser og korttidsvikarer og altfor stor 

vaktbelastning for legene. Det var 19 vikarer på 5 år. 

 Molde interkommunale legevakt har vært i drift ca. 1 år, fra 11.4.2013. 

 Nesset har hatt lokal legevakt mandag-torsdag 16-21. 

 Det har vært omfattende motstand i befolkningen mot ny ordning, med 

underskriftslister og leserinnlegg i aviser.

 Ca 95-99% av legenes aktivitet skjer på dagtid, dvs. utenfor vakt, med arbeid 

legekontoret og samarbeid med kommunenes øvrige helse- og omsorgstjeneste og 

NAV. Legevakt må ses i sammenheng med totalaktivitet.

 Virksomhetsdata innhentet fra HELFO, Legevaktsentralen/AMK og Molde 

interkommunale legevakt for 2011 (før) og 2012 (etter). De er omtrent 

sammenfallende med nasjonale data.

o Ingen endring av aktivitet på legekontoret dagtid, målt etter antall 

konsultasjoner.

o Ca 25% reduksjon av henvendelser fra 2011 til 2012. Dette mest på 

helg, og vanlige henvendelser, dvs ikke hast. Uendret antall 

henvendelser 16-08 man-tors i 2011 og 2012. Dette stemmer overens 

med tall fra de andre kommunene i evalueringsrapporten. 

o Totalt antall henvendelser på legevakttelefon: 3,3 pr døgn

o Totalt antall henvendelser lokal legevakt i Nesset (man-tors 16-21): 2,1 

pr døgn.

o Totalt antall kontakter MIKL man-tors 21-08: 0,6 pr døgn

o Totalt antall kontakter MIKL helg (fre 16-man 08) 4,3 pr døgn, derav 2,7

konsultasjoner. 
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 Gjennomsnittlig reiseavstand til legevaktslokalet, uavhengig av organisering, for 

innbyggere i Norge er 53 min, dvs Eidsvåg ligger i helt gjennomsnittlig 

reiseavstand. 

 Av kommuner i Romsdal og Nordmøre er det bare Sunndal, Rauma og Vestnes 

(jobber for å få det nå) som ikke har interkommunalt legevaktsamarbeid

 Ny fastlegeforskrift gjeldende fra 1.1.2013 gir vaktfritak for leger etter fylte 55 år. 

1 av legene i Nesset har derfor vaktfritak. Gammel ordning vil gi 3-delt vakt som 

standard, med betydelig sårbarhet. Forsterket problemstilling i forhold til første 

runde.

 Legene har vært svært fornøyd med den nye ordningen. Å gå tilbake til gammel 

ordning vil føre til ny ustabilitet.

 Hvis Nesset trekker seg ut av ordningen, kan det bli vanskelig å knytte seg til 

ordningen påny hvis det skulle bli nødvendig.

Kommuneoverlegens tilråding: 

Nesset kommune går inn i fullt interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, i 

likhet med Molde, Fræna og Eide.  Ordning med lokal legevakt i Nesset mandag-

torsdag 16-21 opphører. 

 Hovedformålet med interkommunal legevaktordning er å sikre en stabil og god 

legetjeneste som del av den totale primærhelsetjenesten i Nesset kommune. 

 Dette vil gi en legevakt for fremtiden, en legevakt av god kvalitet, på lik linje med 

flertallet av Norges kommuner. 

 Ca.95-99% av kontakten med legetjenesten skjer på dagtid. Ustabil legedekning 

vil gi mye utrygghet, misnøye og fare for dårligere kvalitet. 

 Det har vært ca 25% reduksjon i antall henvendelser på legevakt etter innføring av 

ny ordning. Dette har vært vanlige henvendelser i helgene. Det har ikke vært økt 

pågang på legekontoret på dagtid. Kommuneoverlegen mener reduksjonen 

hovedsakelig skyldes «halvøyeblikkelig» problemstilling, som har vært tatt opp 

med fastlege som tilfeldigvis har vakt, og som ikke har medført dårligere 

oppfølging av pasientene.

 Lokal legevakt er godt service tilbud til kommunens innbyggere. Over halvparten 

av kontaktene med legevakt skjer i helgene, når legekontoret er stengt, og dermed 

må flesteparten uansett reise til Molde. Kommuneoverlegen foreslår derfor at 

denne ordningen avvikles. 

 Ny fastlegeforskrift gir vaktfritak for leger etter fylte 55 år. I likhet med de fleste 

andre kommuner får Nesset kommune store utfordringer for en forsvarlig 

vaktordning. 

 Evaluering etter ett års prøvedrift i Molde interkommunale legevakt viser at det 

fungerer godt, og det er ønske fra de tre andre deltakende kommunene og 

styringsgruppa at dette fortsetter. 

Mulige løsninger: 

1. Gå inn i fullt samarbeid som de andre kommunene i MIKL, med samarbeid 16-08 

man-fre og 08-08 helg/ høytid

2. Beholde prøveordning permanent, dvs lokal vakt i Nesset man-tors 16-21, ellers 

fullt samarbeid.  Evt varianter av denne. 

3. Gå tilbake til «gammel« ordning, si opp avtalen med interkommunalt 

legevaktsamarbeid  med Molde, Fræna, Eide .

4. Øke fastleger i Nesset med 1-èn- og gå tilbake til «gammel ordning».

Definisjon :

Legevakt defineres som arbeid UTENFOR vanlig arbeidstid, dvs kveld 16-08 og helg 

fredag kl 16 til mandag kl 08. 

Alle legene har minst 37,5 timers arbeidsuke, i tillegg flere timer pr uke til kontorarbeid 

som ikke er vaktarbeid. Alle leger i primærhelsetjenesten er pålagt vakt, unntatt ved fritak 

som er avtalefestet. Alt vaktarbeid kommer i TILLEGG til vanlig fastlegearbeid. For 

legene i Nesset har kontorarbeid som hører til fastlegejobben av praktiske årsaker 

hovedsakelig blitt gjort utenom arbeidstid mest når man likevel er bundet til vakt. Det skal 

være opp til den enkelte lege når dette kan gjøres, og er kommunen uvedkommende.

Vaktordningene:

«Gammel vaktordning»

Vakt 16-08:30 hverdager, helg fredag kl 16 til mandag kl 08:30. Beredskapsvakt/ 

hjemmevakt. Ikke hjelpepersonell. 
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3-delt vakt betyr vakt 2-3 døgn pr uke, i tillegg hver 3. helg. 2-delt vakt betyr 2 døgn pr 

uke, i tillegg 2. hver helg fredag kl 16:00 til mandag kl 08:30. 

Kostnad for «gammel vaktordning»: i 2010 ca 1,2 millioner: I tillegg til vaktgodtgjørelse 

etter tariff for døgnvakt, (ca 700,000,-) også arbeidsgiveravgift, 25% tillegg for 3-delt vakt

(Kun 3 leger som delte på vaktene) det meste av året, utgifter til vikarformidlingsbyrå, 

dekning av vikarers utgifter.  Dette betyr nesten dobling av kostnad for legevakt pga 

sårbarhet og vikarbruk. 

Ny ordning ved Molde Interkommunale legevakt , heretter kalt MIKL:

Man-fre 16-22 og  22-08 , bakvakt 18-22 , lør/ søn  08-22 eller 22-08 , bakvakt 12-22 

lør/søn. Bakvakt innkalles ved behov. Lege tilstede hele åpningstiden. Sykepleier tilstede 

hele åpningstiden. 

Lokal ordning i Nesset: lokal legevakt 16-21 mandag til torsdag. Legen i Nesset har fått 

noen færre kveldsvakter i Molde man-tors. 

Alle henvendelser til Nesset før vaktavslutning har vært håndtert lokalt, selv om 

avslutningstidspunkt for vakt er passert. 

Kostnad for nåværende prøveordning med lokal legevakt i Nesset: ca 110.000,- pr år i 

tariffestet vaktgodtgjørelse i TILLEGG til kostnad for full deltakelse i interkommunalt 

samarbeid. (viser til Rådmannens saksutgreiing). Dette tallet kan øke med 25% pga tre-delt 

vaktordning, saken vurderes i legeforeningen. 

Uendret: 

 Legekontoret er kommunens eneste legekontor. Åpningstid 08:30-16:00. All 

daglegevakt er helt uendret. 

 Legevaktsentralen (LV sentralen) og AMK: Håndterer alle som ringer 

legevaktnummer 712 32333 og 113 hele døgnet, og videreformidler til 

legekontoret (dagtid), legevakt i Nesset eller legevakt ved MIKL. Kan også starte 

aksjon uten kontakt med lege, ambulanse og helikopter koordinator. 

 Ambulanse: stasjonert i Eidsvåg. 

Den akuttmedisinske kjede: alt dette i tillegg til legevakt, enten legevakt er på dag eller 

kveld, Nesset eller Molde. 

Nye bestemmelser som har kommet etter desember 2011:

Revidert Forskrift om fastlegeordning i kommunene, gyldig fra 1.1.2013: 

Fastlegen har rett til fritak til legevaktdeltakelse etter første ledd bokstav a når legen:

a) er over 55 år, (tidligere 60 år) 

b) er gravid i de tre siste måneder av svangerskapet eller når graviditeten er til hinder

for deltakelse eller

c) ammer barn som er under ett år

Kommentar: Nesset kommune har 3 fastlegehjemler + 1 turnuslege. Med egen vaktordning 

vil pt kun to av fastlegene gå vakt, en er fritatt pga alder (55 år).  I beste fall 3-delt vakt, i 

ferier, /kurs/ fravær/sykdom kort og lang vil det bare være 2-delt. 

Sentral forbundsvis særavtale , SFS 2305 (2010-2012): 

Regulerer forhold vedr legevakt. Er under reforhandling i disse dager, ett år på overtid. Ett 

av hovedpunktene gjelder legevakt, og det forventes betydelige endringer vedr. legevakt. 

Gjeldende SFS 2305:

7.2 Belastningen ved legevakt bør normalt ikke være større enn firedelt vakt. (Godtgjøring 

for høyere vaktbelastning er +25% i vaktgodtgjørelse) . 

Turnuslegeordningen: 

Blir lagt om fra 2013. Turnus i distrikt blir nå søknadsbasert. Tidligere «plassering» etter 

trekning. Usikkert om vaktordning vil påvirke søknadene. Turnusleger er nyutdannet, stor 

mulighet for at kvinnelige turnusleger blir gravide- og dermed ute av vaktordning. Kan 

fullføre tjeneste med vaktsamarbeid. 

Pasientenes erfaringer: 

Se evalueringsrapporten fra MIKL. Det er ikke gjennomført egne undersøkelser fra Nesset

utover dette. Det var betydelig uro lokalt sommer/ høst 2012 etter en hendelse som fikk stor 

oppmerksomhet i avisen. Denne saken ble sendt som klage til Fylkesmannen/ 
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Helsetilsynet. Det har vært gjennomført aksjon med underskriftslister for å få tilbake 

«gammel ordning» og innlegg i avisa. 

Hovedbekymring har vært dårligere beredskap, lang reiseavstand og ukjente leger. 

Legenes erfaring: 

Legene er svært fornøyd med ny ordning. Spesielt nevnes fri i helgene. Rolige vakter i 

Nesset med få henvendelser (se under). Travle og arbeidskrevende vakter i Molde, men få 

vakter og velregulert arbeidstid. Greit med kveldsvakter i Nesset. Varierende, men generelt 

lite henvendelser, får gjort unna kontorarbeid for administrasjon av fastlegepraksis når de 

først har vakt og er bundet opp i tid.  

Møte i allmennlegeutvalget april 2013: 

De tre faste legene møtte.  

Kommuneoverlegen har vaktfritak pga alder etter den nye ordningen. Alle legene avviser 

tre-delt vakt som standard. Med så få leger som det er i Nesset er det altfor sårbart, og 

erfaring også fra siste året er at det stadig er endringer og ekstravakter lokalt pga kurs, 

ferier etc.  Belastning med lokal vaktordning, uansett ordning er mye beredskapstid og 

relativt lite pasientkontakter.

Avstemning:

Alle legene avviser «gammel ordning», også alternativet med en ekstra fastlegehjemmel.  

To leger stemmer for fullt vaktsamarbeid fra kl 16, på lik linje med de andre kommunene. 

En lege stemmer for at nåværende prøveordning skal bli permanent. 

Vedr ukjente leger: 

Dette gjelder ALLE interkommunale legevakter og alle kommuner. Gjelder også 
kommuner uten vaktsamarbeid, jo større kommunen er og jo flere leger som deltar i vakt.
(F.eks Sunndal med to legekontor og 5-6 fastleger). Molde har alltid hatt det slik, Fræna 
og Eide hatt det slik, også med mye vikarbruk.  Det er ikke til å unngå i interkommunalt 
LV samarbeid med flere deltakende leger.  
Det skal alltid tilstrebes god kvalitet på legevakt tjenestene. Faste leger er alltid viktigst på 
dagtid, både ifht fastlegejobben og i samarbeid med øvrig kommunale helse- og 
omsorgstjeneste.
Legevakt skal ikke være en fortsettelse av fastlegens arbeid med oppfølging av pasienter 
med kroniske sykdommer.

Virksomhetsdata for legevakt: 

1. Nasjonale estimat for legevakt (2006)

Kilde: …er hjelpa nærmast. Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt. Rapport nr. 1-
2009. Nasjonalt kompetanse senter for legevaktmedisin . s.29

2. Statistikk AMK /LV sentralen. 

(kilde: manuell opptelling fra LV sentralen- alle henvendelser er registrert.) Dvs. alle som 

ringer legevakttelefon og 113. 

a. Totalt antall henvendelser på LV telefon og 113 for Nesset kommune , gjelder 

1.1-31.12 : 

Pr 1000 
innb pr.år 

Overført Nesset 
kommune med 3000 
innb    

Forventet Nesset pr. 
døgn 

Konsultasjon med lege 250 750 2,0 

Avsluttet LV sentral, Råd 
fra sykepleier

73 (ca 20%) 219 0,6

Telefon med lege (uten 
kons) 

38  (ca 
10%) 

114 0,3

Totalt: 2,9 
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Tallene inkluderer feilringing, henvendelser på dagtid i legekontorets åpningstid (ca 10-

20%, ikke representativt for antall, de fleste ringer rett på legekontoret), telefoner som 

avsluttes / avklares med samtale med sykepleier (ca 20%), resten henvises til legevakt, som 

avsluttes med telefon med lege (ca 15-20%, konsultasjon eller sykebesøk ). Gjelder hele 

døgnet, også dagtid.

b. August –oktober 2011 og 2012. 

3 mnd=92 vaktdøgn totalt, 3 dager x12= 36 helgedøgn fre-man morgen, 92-36= 56 døgn 

man-tors . Ikke tatt med statistikk for 08-16, da de aller fleste kontakter legekontoret 

direkte, og tall fra AMK ikke er representative for pågang. Inkluderer også feilringing. 

2011, Aug-okt= 3 mnd, alt bare Nesset 

Akutt Haster Vanlig Totalt Pr. 
døgn 

Merknad

16-21 3 28 68 99 1,7 56 døgn
21-08 2 22 30 54 1,0 56 døgn
Fre16-man08 14 71 176 261 7,2 36 døgn
totalt 19 121 274 414 4,5 92 døgn 

2012: aug-okt= 3 mnd, Nesset og MIKL

Kommentarer: 

 Ca 25% reduksjon av henvendelser fra 2011 til 2012.fra 4,5 til 3,3 pr døgn. Dette 

er mest vanlige henvendelser, dvs ikke hast. Dette stemmer overens med tall fra de 

andre kommunene i evalueringsrapporten. Totalt antall henvendelser man-tors 16-08, 

er helt uendret, 153 i 2011 og 152 i 2012. Dvs det er helgene som har størst 

reduksjon i antall henvendelser. 

 Registrering fra AMK: ca 20% avsluttes uten viderehenvisning til lege, passer med 

nasjonale tall, se over. Regnet som 20% videre her.  

 Legevakt totalt 2012 for legevakt i Nesset og MIKL : (309) 3,3 minus 20% avsluttet 

uten viderehenvisning til lege = 2,7 pr døgn. Tallet inkluderer alle kontakter som er 

viderehenvist lege fra LV sentralen/ AMK, tiltak avsluttes med telefonråd fra lege eller 

konsultasjon. Telefonråd fra lege antas å avslutte ca 10-20% av henvendelsene, se 

under statistikk fra MIKL, dvs ca 2,1 tilses av lege pr døgn. 

 Nesset lokal legevakt man-tors  56 dager = totalt 118 henvendelser = 2,1 pr dag. Derav 

ca 20% avsluttet ved LV sentralen uten viderehenvisning til lege (se over). 

Gjennomsnitt antall kontakter: 1,7 pr dag. (Løses med telefon med legen, konsultasjon 

eller sykebesøk). 

 Totalt antall kontakter til MIKL = 92 dager:34+157=191.  Forutsatt at 20% avsluttes i 

LV sentral uten viderehenvising til lege, blir det 1,7 kontakter pr døgn. 

 MIKL helg, fre 16-man 08= 12 helger= 36 dager : 157 kontakter=4,3 pr døgn . Med 

lokal legevakt i Nesset i uken, vil de fleste kontakter med MIKL være registrert i 

helgene. Forutsatt at 20% avsluttes i AMK uten viderehenvisning til legevakt blir 157 

kontakter 3,4 pr døgn.   Forutsatt at ca 20% av disse løses med telefon råd fra legen (se 

under) blir det ca 2,7 konsultasjoner pr. døgn på MIKL i helgene. 

 MIKL kontakter man-tors 21-08 48 døgn : 34= 0,6 pr døgn, -20%= 0,5 viderehenvist 

til lege pr døgn.  Stemmer med statistikk fra MIKL. 

Pr år Pr mnd Pr døgn, hele 
døgnet

2011 1566 130 4,2

2012 1410 117 3,9

Akut
t

Haster Vanlig totalt Pr 
døgn

merknad

16-21 (Nesset) 6 33 79 118 2,1 Man-tors 56 
døgn

21-08 (MIKL) 5 14 15 34 0,6 Man-tors 56 
døgn

Fre16-man08 
(MIKL)

7 50 100 157 4,3 Fre-man 36 
døgn

totalt 18 97 194 309 3,3 92 døgn
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3. Statistikk Molde Interkommunale legevakt (MIKL). 

Kilde: Manuell opptelling av lister i MIKL

Alle Henvendelsene for aug,  sept og okt 2012 (3 mnd=92 dager) Nesset kommune

totalt (dvs telefoner som avsluttes med råd fra sykepleier på LV sentral er ikke med, er ca 

20%) 

Totalt Bare fre/lør/søn Bare man-tors Merknad 
Akutt (rød) 5 4 1
Haster 46 34 12
Vanlig 40 28 12
Telefon 30 22 24% avsluttes med 

telefon råd fra legen 
Totalt 121 88

Kommentar: 
 Totalt pr 3 mnd= 92 dager = 1,3 henvendelse pr døgn, inkl telefonhenvendelser som er 

vurdert av lege. Konsultasjoner (oppmøte) = 1,0 pr døgn. 
 Fredag/lørdag/ søndag pr 3 mnd= 12 helger = 36 dager. Med telefonhenvendelser = 2,5 

pr døgn. Konsultasjon/ oppmøte = 1,9 pr døgn. 
 Bare man-tors. Til sammen 25 pr 12 uker= 2 henv pr uke = 0,5 pr ukedag utenom helg.
 Noe lavere tall fra MIKL ifht AMK/ LV sentral. Kan skyldes manglende registrering 

fra MIKL?  Relativt sammenfallende tall for kontakter man-tors 21-08 (0,5 og 0,6 pr 
døgn). 

4. Statistikk takstbruk for legeaktivitet/ vakt HELFO 2011-2012
Kilde: HELFO etter forespørsel

a. Kontakter legevakt: 
Tall for 2011 gjelder gammel vaktordning, dvs hele døgnet inkl natt og helg, utenom 08-16 
hverdager man-fre. 

NB! 
HELFO opplyser at data for legevaktskontakter (ikke dagtid 08-16) for 2012 ikke klarer å 
skille ut data fra Nesset legevakt og Molde interkommunale legevakt for legene i Nesset 

som også jobber på MIKL. Det betyr at disse data ikke kan brukes for å finne 
virksomhetsdata for legenes legevaktaktivitet i Nesset i 2012. 

April –des 20211 totalt Pr døgn Merknad 

2ak+2fk (konsult 
vakt) 

1119 4,1 273 døgn på 9 mnd 

1 bk (telefon vakt) 288 1,0 20% avsluttes med telefon med lege 

11ak (sykebesøk 
kveld/vakt)

65 ca 7 pr mnd (både ø. hjelp og 
planlagte på kveld)

Kommentar: 
 Her er ikke medregnet kontakter som blir avsluttet med råd fra sykepleier i LV sentral/ 

AMK. De kommer i tillegg. 
 Stemmer omtrent med data fra LV sentral/ AMK for 2011, se over. 
 Lite sykebesøk, samme tendens som resten av landet. 

b. Konsultasjoner i legekontorets åpningstid: 

Utvikling i takstbruk fra 2011 (april – des) til 2012 (april – des) for takstene 2ad
(konsultasjon dag) og 11ad (sykebesøk dag) på dagtid for Nesset kommune.

2011 Pr dag 2012 Pr dag (180
arb.dager)

2ad (konsult) 4999 27 4515 25

11ad (sykebesøk) 25 37 Ca 4/mnd 

Kommentar: 
 en liten nedgang, ca 10%, ikke økning. Dette gjelder alle legene til sammen, inkludert 

turnuslege, vikarer etc. Gjennomsnitt uavhengig av ferie, fravær, kommunale 
oppgaver. OBS! Gjenspeiler IKKE den totale virksomhet, f. eks kommer alle enkle 
kontakter, telefoner, blodprøver uten samtidig time, etc utenom.

 Betyr at legevakt ordning ikke ser ut til å ha skjøvet mer over på dagtid. 
 Sykebesøk/hjemmebesøk, kan være både planlagt til kronikere og øyeblikkelig hjelp 

ca 1 pr uke. Små tall. 

5. Virksomhetsdata Nesset omsorgssenter, NOS 

Data ufullstendig. Ikke data fra demensavdeling og korttidsavdeling, men der er det 

erfaringsmessig få sykebesøk. 
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Sjukeheimsavdelinga: for perioden 1.4.2011-31.12.2011: 80 sykebesøk. Ufullstendige 

data fra 2012. 

6. Sammenstilling 2011 og 2012, legevakt kontakter pr. døgn 

(Data fra LV sentral/ AMK 2011 og 2012)  

Nasjonale 
estimat 
applisert 
på Nesset 

2011 
Nesset 

2012 
Nesset 
16-21

2012 
MIKL 
21-08

2012
MIKL  
fre16-
man 08

Totalt 2012 
Nesset+MIKL 

Tel avsl. Spl 
(20%)

0,6 0,9 0,5 0,9 0,6

Tel avsl lege 0,3 0,7 0,3 0,1 0,7 0,6
Konsultasjon 
/oppmøte 

2,0 2,9 1,3 0,5 2,7 2,1

totalt 2,9 4,5 2,1 0,6 4,3 3,3

Konklusjon virksomhetsdata:  

 Ca 25% reduksjon i antall henvendelser på legevakt i 2012, antas å være reell 

nedgang. Dreier seg om vanlige henvendelser i helgene, samme tendens som 

totaltall fra de deltakende kommunene.

 Sammenlikning av data fra forskjellige kilder tyder på 2-3 konsultasjoner pr døgn på 

legevakt, både i Nesset og Molde. Dette er uavhengig av uavhengig av plassering av 

legevakt og er sammenfallende med nasjonal statistikk.

 Høyest i helgene, når legekontoret er stengt. 

Ambulanse og helikopter statistikk 2011 og 2012, Nesset ambulansen : 
Kilde: ambulanse koordinator regionalt helseforetak og AMK

Helikoptertrafikk i Nesset:

2011: 15 ambulansehelikopter 2 redningshelikopter
2012: 21 ambulansehelikopter 0 redningshelikopter
Hittil i 2013 (4 mnd): 2 ambulansehelikopter 0 redningshelikopter

Kommentar: 

1. detaljer viser store variasjoner pr mnd:  

a. flere: 10 i mai, 22 i oktober og 16 i desember,

b. færre: 7 i april, 8 i august og 5 i september. 

Forklaring kan være f.eks kjøring av  dialysepasienter 3 dager pr uke enkelte måneder, 

gjør store utslag.  

2. Gradering av akutt og haster gjøres av AMK/ legevaktsentralen. En mulig forklaring er 

at flere turer som tidligere ble gradert til haster nå blir gradert til akutt. 

3. Betydelig mindre legefølge i ambulansen, men få turer. Kan variere betydelig fra år til 

år. Gjelder hele døgnet, dvs også legefølge i legekontorets åpningstid

4. Flåtestyring av ambulansen, brukes også i andre kommuner, tall kan gjelde andre 

kommuner også. Antar at det hovedsakelig dreier seg om Nesset.

Konklusjon: Disse tallene kan ikke indikere betydelig økt bruk av ambulansen grunnet 

endring i legevaktorganisering. 

Reiseavstand:

1. Legevaktorganisering i Norge

Kilde: Rapport nr. 6-2012, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin: 

 203 legevaktsdistrikter i Norge i 2011, redusert fra 236 i 2008

 I 2008: Kommunale 130 (30% av kommuner), redusert til 84 i 2011 (ca 20%).  Derav 

3 store (Oslo, Bergen, Trondheim) 32 middels store (10.000-99.000 innb) og 95 små 

(<10.000 innb.) Interkommunale: 106 (70% 2008)                                                          

 Gjennomsnittlig reiseavstand til LV lokale (uavhengig av organisering) for 

kommunestørrelse 2500-5000 innb: 53 min (maks 120 min). 30% av innbyggerei 

Norge kommer seg til legevaktslokalet innen 30 min, 80% innen 1 time.  Dvs:  

innbyggere i Nesset har reiseavstand sammenliknet med innbyggere i alle kommuner.

 Gjennomsnittlig reiseavstand ambulanse-pasient, kommunestørrelse 2500-5000: 44 

min (maks 110) (Nesset 0 min, maks 50 min) 

1.4-31.12 2012 2011 diff
Antall oppdrag   379 348 31
akutt 99 78 +21
haster 124 136 -12
vanlig 156 134 +22
legefølge 2 18 -16
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2. Interkommunale legevakter i vårt distrikt:  

a. Molde, Fræna, Eide, Nesset

kommune innb Avstand 
kommunesenter-
legevakt

Ytterpunkt 

Molde 25 035 0 31 km  Istad
Fræna 9 336 22 km  Elnesvågen 40 km   Farstad
Eide 3434 31 km  Eide 47 km  Vevang
Nesset 3011 53 km  Eidsvåg 97 km  Eikesdal, 73 Eresfjord, 89 

Vistdal

b. Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Gjemnes

Kristiansund 22447 0
Averøy 5593 16 km    Bruhagen 30 km  Kårvåg
Tingvoll 3101 57 km    Tingvoll 67 km  Meisingset
Gjemnes 2579 38 km    Batnfjordsøra 67 km Angvik

c. Legevaktsamarbeidet i Orkdalsregionene LIO: Orkdal, Agdenes, Frøya, Hitra, 

Meldal, Rindal, Skaun, Hemne, Snillfjord, Surnadal, Rennebu. 

Kommune Innb Reiseavstand 
kommunesenter-
legevakt

Merknad 

Orkdal 11429 0 
Surnadal 5952 87 km     Skei Lokal legevakt ukedager 19-20, lørdag 

11-13 
Rindal 2088 57 km     Rindal 

sentrum
Meldal 3924 35 km     Meldal 
Rennebu 2569 58 km     Rennebu tidligere vaktsamarbeid Oppdal
Frøya 4369 127 km  Frøya Lokal legevakt Hitra/Frøya man-fre 

16-20 og lør/søn/helg 10-20. 
Hitra 4399 114 km   Melandsjø Samme 
Agdenes 1715 34 km     Agdenes
Snillfjord 981 79 km    Snillfjord
Skaun 6941 26  km   Børsa
Hemne 4221 64  km   Kyrksæterøra 
Totalt innb: 48 588

Samarbeidet Aukra, Midsund, Sandøy: Legeskyssbåt imellom kommunene og sykehus 

Samarbeidet Aure, Smøla, Halsa: samme  Bruker delvis Orkanger sykehus

Kommuner UTEN vaktsamarbeid  Nordmøre og Romsdal:  Rauma , Sunndal , Vestnes 

(jobber med interkommunalt legevaktsamarbeid i disse dager) 

Hva med en lege til: 

Dvs 4 fastlegehjemler + 1 turnuslege: 

 Fremdeles bare i beste fall 4-delt ved bare en lege med fritak for alder. Sårbart for 

sykdom, ferie, graviditet etc. 

 Ikke nok legekontorer- må ha nye lokaler.

 Behov for mer hjelpepersonell

 Gjennomsnittlig listelengde pr lege blir 3000/4= 750. Korte lister er lite attraktivt for 

legene. Vanlige listelengder ligger rundt 1000-1250. Pr i dag er listelengdene 1250, 

900 og 800, stort sett fordelt etter legenes ønske. 

 Svært lite attraktiv arbeidsplass for turnusleger pga lite oppgaver.

 Mere kommunale timer med fastlønn og praksiskompensasjon: betydelig høyere 

kostnad for kommunen.

 En økning av legeressurs må være begrunnet i økte legeoppgaver på dagtid, ikke 

vaktbelastning.

 Fremdeles vanskelig å rekruttere leger da de fleste kommuner har interkommunale 

ordninger med betydelig mindre vaktbelastning. 

Kommuneoverlegens konklusjon: 
se øverst i dokumentet. 

Referanser: 

1. Det vises til alle dokumenter som gjelder sak PS 140/11, ephorte nummer 2008/32 

2. Molde Interkommunale elge4vakt Evalueringsrapport 25.3.2013. 

3. …er hjelpa nærmast! Forslag til Nasjonal handlingsplan for legevakt  Rapport nr. 

1-2009 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. 



MOLDE KOMMUNE
Helsetjenesten
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Til:
Rådmennene i Eide, Fræna, 
Nesset og Molde

Molde interkommunale legevakt - evalueringsrapport

Sammendrag
Molde interkommunale legevakt startet opp i april 12 som et samarbeid mellom kommunene 
Eide, Fræna, Nesset og Molde. Ordningen skulle evalueres etter ett år. Evaluering er 
gjennomført ved gjennomgang av egne data, innhenting av data fra Helfo og AMK, 
spørreundersøkelse blant brukerne og intervju av medarbeidere og andre. Erfaringer fra drift 
og evaluering er at antall legevaktbesøk har gått ned med 23%, ambulansebruken litt opp, 
publikum og ansatte er fornøyd med organisering, måten de blir møtt på, faglighet og 
tilgjengelighet, men har kritiske bemerkninger til lokalene. Personer fra Nesset er mer 
kritiske til avstand. Legevaktforumet anbefaler at ordningen videreføres og at det må 
tilrettelegges i bedre lokaler der Råkhaugen synes å være det aktuelle stedet.

Bakgrunn
Molde interkommunale legevakt startet opp drift 11.04.2012 etter vedtak i kommunestyrene i 
Eide, Fræna, Nesset og Molde. Legevakta var felles i tidsrommet 16 – 08 på hverdager og 
hele døgnet i helg og høytider. I Nesset har de egen legevakt fram til kl 21 mandager tom 
torsdager. Legevakta har sin base på Lundavang i Molde. Én lege har vakt hele vaktperioden, 
i tillegg er det en bakvakt fra 18 – 22 på hverdager og 12 – 22 i helger. Vakthavende lege er 
til stede hele vaktperioden, det er også sykepleier. Legevakta avgjør selv om han skal rykke 
ut. Det er rundt 30 leger som deltar i vaktordningen, inklusive turnusleger. 

Før den interkommunale legevakten startet opp hadde Eide og Fræna et samarbeid etter 
ordinær arbeidstid, mens Nesset og Molde hadde sine egne legevakter basert på egne leger. 
Det var ikke tilstedevakt nattestid og det var ikke sykepleier på vakt på natt i noen av 
kommunene. Nesset hadde heller ikke sykepleier på kveld og helg.

Molde interkommunale legevakt skal evalueres etter ett års drift. Evalueringen er 
gjennomført av legevaktsforumet som også er styringsgruppe for driften. Den er gjennomført 
ved innhenting av data rundt kontakter, besøk og ambulansebruk. 20 personer er intervjuet i 
kommunene og blant ansatte og 400 brukere har fått tilsendt spørreskjema i perioden 1 – 14. 
oktober 2012.



Overgrepsmottak
Ved Molde sjukehus er det et eget overgrepsmottak. Det har ikke vært noen endringer rundt 
dette ved overgang til legevaktsamarbeid. I en tidlig fase hadde en drøftinger om 
kostnadsdeling ved overgrepsmottaket og reduksjon i kostnader ved legevaktsformidlingen, 
men dette er stilt i bero inntil flere element er avklart i Helseforetaket og Molde sjukehus.

Data, innformasjonsinnhenting
Vi ønsket å undersøke om etableringen av interkommunal legevakt endret folks bruk av 
legevakt og ambulanse i de fire samarbeidskommunene. Relevante data ble innhentet fra 
virksomhetsdata i egen legevakt, spørreundersøkelser til pasienter, samarbeidspartnere fra 
Helse Møre og Romsdal HF (AMK og ambulansetjenesten) og fra HELFO Midt-Norge. 

For Molde interkommunale legevakt har vi sammenlignet tre måneder fra 2011 for de 
kommunene som deltar i ordningen med tre måneder i 2012 (mai - juli). 

Deltakelse i legevakt 
Fastlegeforskriften som kom 1.1.12 ga leger over 55 år rett til fri fra legevakt. Dette medførte 
at fire leger i vårt distrikt kunne bli fritatt, men kun to ønsket dette. Eide og Nesset har nå for 
få leger til å ha egen vakt uten å engasjere eksterne vikarer.

Tall pr mars 2013
Molde Eide Fræna Nesset Sum

Innbyggere (1.1.11) 25.035 3.434 9.336 3.011 40.816
Fastleger og turnus (-11) 23 + 2 3 + 1 8 + 1 3 + 1 37 + 5
Fastleger og turnus (-12) 24 + 2 3 + 1 8 + 1 3 + 1 38 + 5
Vaktleger april 2012 19 4 6 4 33
Vaktleger mars 2013 17 3 6* 3 29
Herav vaktleger over 55 år 1 1 2

Status mars 2013:
Fritak over 55 7 1** 3 0 11
Fritak annet 2 0 0 1 3

* Inkludert vikar ** Fritatt for nattlegevakt

I september, oktober og november 2012 tok fastleger og turnusleger i kommunen alle vakter
unntatt 24. Dette tilsier en vaktdeltakelse fra de faste legene på 90,5 %. De 24 andre vaktene 
ble dekket av faste vikarer ved legevakten. I jul, påske og sommer tas det inn eksterne 
vikarer.

Legevaktkonsultasjoner 2011 og 2012
Talldata innhentet fra Helfo (takstbruk) viser følgende trend i forhold til antall konsultasjoner 
på legevakt, sykebesøk, telefoner til pasient (1bk) og telefon til kommunehelsetjenesten (1f):

Type aktivitet Juli- desember 2011 Juli-desember 2012 Endring

Konsultasjoner(2ak/2fk) totalt

Sykebesøk (11ak)

Telefoner til pasienter (1bk)

Telefon med kommunehelsetj (1f)

6111

286

796

119

4119

58

717

112

-32,5%

-79%

-10%

-6%



Konsultasjoner (Besøk på legevakta) og sjukebesøk (Hjemmebesøk av lege) fordelt pr 
kommune i tabell format, samme talldata som over, men fordelt pr kommune:

En ser av tabellene en generell nedgang i antall legevaktshenvendelser etter innføring av 
interkommunal legevakt. 

I forkant av oppstart av interkommunalt legevakt ble det gjennomført kampanje for å 
bevisstgjøre befolkningens bruk av legevakt som kan ha medført en redusert bruk.
Videre har en vært mer bevisst ved telefonhenvendelser om nødvendighet av 
legevaktkonsultasjoner. Andelen telefonhenvendelser er nær uendret og kan støtte opp under 
dette.

113 meldinger
Det er også undersøkt om antall 113 meldinger er endret etter innføringen av interkommunal 
legevaktssentral. 113 meldingene går direkte til AMK-sentralen:



Kommune 113 meldinger 2012 113 meldinger 2011

Molde 216 172

Fræna 103 106

Eide 23 29

Nesset 34 24

Det er av tabellen over en liten økning i 113 meldinger for Molde, en relativt stor økning for 
113 meldinger i Nesset kommune. Årsak er det vanskelig å si noe om da det er små tall en 
opererer med i et begrenset tidsrom. Spesielt gjelder dette de mindre kommuner. 

Ambulansetrafikk 
Data fra Helseforetaket viser en moderat økning i ambulansetrafikken for Molde (5,2% 
økning, mest for hasteturer), en marginal total økning for Fræna / Eide ( 0,7 %, men markant 
fall i vanlige turer og økning i akutturer) og en moderat til betydelig økning for Nesset (16,2 
%, både akutt og vanlige turer). En har ikke diskutert årsaken til økningen som observeres 
her, men dette følger andre distrikters utvikling med en økning i ambulansetrafikken etter 
iverksatt interkommunal legevakt. En annen mulig årsak er endret funksjonsfordeling mellom 
sykehusene i helseforetaket. Ambulansene er også flåtestyrt, så ambulanser med opphold et 
sted kan godt kjøre i andre distrikt hvis dette er hensiktsmessig. Dette gir også litt usikkerhet 
i tallene for den enkelte kommune. Det blir spennende å se utviklingen om denne også følger 
andre distrikt med et fall etter den første stigningen.

Oppsummering spørreundersøkelse til brukere av Molde interkommunale legevakt 
Alle som var i kontakt med legevakta i ukene 40 og 41 fikk tilsendt spørreskjema. Det ble 
purret én gang. 370 skjema ble sendt ut og det kom inn 164 svar. Dette gir en svarprosent på 
44,3 %. Dette vurderes som bra da man i lignende spørreundersøkelser andre steder i landet 
har hatt en svarprosent på drøyt 30 %. 
Brukerundersøkelsen er etter nasjonal standard og bruker dels kvantitative spørsmål, dels 
ikke-kvantitative spørsmål. Sistnevnte er stort sett delt inn i svaralternativene “ikke i det hele 
tatt”, “i liten grad”, “i noen grad, “i stor grad” og “i svært stor grad”. Et oppsummert 
spørreskjema ligger som vedlegg til rapporten.

Første kontakt med legevakten
De fleste pasienter tar kontakt med legevakten pr telefon og får så time ved legevakten (71
%). Svært få opplever at det er vanskelig å få kontakt med legevakten pr telefon (2,5 %). 
Personalet ved AMK sentralen som tar imot telefoner blir i stor grad opplevd som interessert 
i pasientens sykehistorie, faglig dyktig, tar pasientene på alvor og snakker til pasientene på et 
forståelig språk. 

Tilgjengelighet og ventetid 
61 % av pasientene har under ½ times reisetid til legevakten, 31 % har ½ - 1 times reisevei, 8 
% har over en time. 67 % av pasientene opplever reisetiden som akseptabel, mens 33 % er 
mindre fornøyd. 71 % venter under en halv time på undersøkelse / vurdering hos legen, 34 % 
under 10 minutter. 14 % venter over en time. 50 % er fornøyd med informasjonen om 
ventetid når de ankommer legevaktslokalet. 65 % synes ventetiden var akseptabel på 
legevaktslokalet

Organisering og fysiske omgivelser på legevaktslokalene
75 % har inntrykk av god organisering på legevakta. 50 % opplevde at venterommet var 
tilfredsstillende. 



Om legene
85 % av pasientene opplever å bli tatt på alvor av legene, omtrent like mange opplever at 
legen viser interesse for pasientens sykehistorie, gir god informasjon til pasientene og er 
faglig dyktig. 

Om sykepleierne 
72 % av pasientene hadde kontakt med sykepleier på legevakta. Av disse opplever mellom 80 
og 90 % at sykepleier har god omsorg, tar pasienten på alvor, er faglig dyktig og snakker til 
pasienter slik at de forstår ham / henne. 

Informasjon og oppfølging 
76 % mener de har fått tilstrekkelig informasjon om sin tilstand, mens 60 % mener de har fått 
tilstrekkelig informasjon om resultat av prøver og undersøkelser. 
34 % ble henvist videre til sykehus. Samme prosentvis antall pasienter ble henvist til fastlege 
for oppfølging. Ca 30 % ble ikke henvist videre.

Generelle vurderinger 
80 % er alt i alt fornøyd med den hjelpen de fikk fra legevakten. 94 % mener hjelpen var som 
forventet eller bedre. 
Knappe 2 % mener seg feilbehandlet på legevakten. 

Oppsummering av spørreundersøkelsen, vurdering
Alt i alt virker publikum rimelig godt fornøyd med Molde interkommunale legevakt. 
Tilgjengelighet på telefon er god, det er kort ventetid på undersøkelse og behandling og 2/3 
synes denne ventetiden er akseptabel. Organiseringen oppleves som rimelig god, men det er 
forbedringspotensiale på informasjon om ventetid og venteromsarealet. Langt de fleste er 
fornøyd med legene og sykepleierne, men en ser mulighet for forbedring i informasjon om 
resultat av prøver og undersøkelser. 

Oppsummering av intervju
Som en del av evalueringen ble det gjennomført 20 intervju med leger i ordningen, 
sykepleiere ved AMK og legevakt, ambulansepersonell, politikere og ansatte i 
helseadministrasjonen.

Hovedinntrykket etter å ha gjennomført intervjuene med aktører som er nært tilknytter MIKL 
fra Molde, Fræna og Eide er at de mener den nye ordningen fungerer godt og at en ønsker 
videreføring av er felles interkommunal legevakt. Bedre arbeidsvilkår for leger (kortere 
vakter og færre vakter), sykepleier til stedet hele vaktperioden sammen med tilstedeværelse 
av lege om natten nevnes også som en kvalitetsforbedring av flere aktører. Videre er nærhet 
til sykehuset nevnt som en fordel av flere.

Det trekkes frem avstand til legevakten for befolkningen i ytterstrøkene som en utfordring, 
men det kommer ikke frem at avstanden har medført kritiske situasjoner for pasientene. En 
opplever også at det i perioder kan være en utfordring med stor pasientpågang (dette gjelder 
både AMK, sykepleiere og leger på vakt). 

Tilbakemeldingene fra Nesset kommune er mer tilbakeholden. Det kommer fram klare 
synspunkt om at tidligere ordning blir oppfattet som bedre og at en ønsker tilbakeføring til 
tidligere ordning. For lang avstand til legevakt nevnes som hovedargument for dette. 
Unntaket fra Nesset er intervju med lege som ønsker videreføring av ordning slik den er pr i 
dag.

Det kom fram fra enkelte leger at lokalene oppleves for små og med for dårlige standard.



Økonomi
Kostnadene ved interkommunal legevakt er høyere enn summen av det enkeltkommunene 
tidligere har betalt. De samlede utgiftene er fordelt på deltakerkommunene prosentvis etter 
det hver kommune har brukt på legevakt tidligere, i tråd med kommunestyrenes vedtak. 
Samlet budsjettert kostnad for ett års drift er 10.300.000 inkludert formidlingskostnadene
(Kolonne 4). I kolonne 5 er 2010-kostnadene til legevaktformidlingen. Nettosummen 
framkommer i kolonne 6 etter fratrekk av formidlingskostnadene til Helseforetaket.

1 2 3 4 5 6
Innb. 1.1.2011 Regnskap 2010, 

grunnlag for 
fordelingsprosent

%-fordeling 
etter 2010-
kostnad

Kostnader legevakt-
formidling

Komm. kostnad 
legevakt 2011

Molde 25 035 (61,3%) 4.442.000 (53,7%) 5.530.000 1.454.000 4.076.000
Nesset 3.011 (7,4%) 1.277.000 (15,5%) 1.597.000 291.000 1.306.000
Eide 3.434 (8,4%) 798.000 (9,6%) 989.000 204.000 785.000
Fræna 9.336 (22,9%) 1.749.000 (21,2%) 2.184.000 582.000 1.602.000

Sum 40.816 (100%) 8.266.000 (100%) 10.300.000 2.531.000 7.769.000

Budsjettet er ikke justert for lønns- og prisvekst etter 2011. Regnskapet etter ni måneders 
drift viser et positivt avvik på ca 700.000. Dette skyldes periodisering ved at lønn stort sett 
utbetales to måneder etter at den er påløpt. Dette gjelder alle utbetalingene til legene, til 
ekstrahjelp og alle tillegg. Samlet sett ser det ut til at budsjettet balanserer.
I regnskapet er det ikke beregnet kompensasjon for utstyr som Molde har ført inn i 
ordningen, overheadkostnader som Molde har til ledelse, overordnet drift, lønn- og 
regnskapsføring.

De største utgiftene er fast lønn til lege på natt og lønnsutgifter til sykepleier på natt.

Lokaler
Lokalene ved Lundavang er ikke optimale. Det er dårlig ventilasjon, lytt mot venterom, ikke 
vindu på et av legekontorene og dårlige fasiliteter for de ansatte. Det er smitteutfordringer når 
pasienter med smitte kommer på venterommet.

Det har til tider vært stort press på legevakta. I jula var det tidvis tre samtidig arbeidende 
leger og to sykepleiere. Det var opptil 120 konsultasjoner i døgnet. Lokalene var fulle, 
pasienter ventet på fullt venterom og i korridor. Skiftestua måtte brukes som legekontor. 
Personer med smitte satt sammen med andre. Dette sammen med ventilasjon og størrelse på 
enkelte rom framtvinger nye lokaler. Det er en prosess i gang for å vurdere dette. Molde har 
mulighet til å tilby dette i tilknytning til Råkhaugen lokalmedisinske senter eller eventuelt 
ved andre sykehjem. 

Konklusjon
Legevaktsforumet konkluderer enstemmig slik:

1. Det interkommunale samarbeidet om legevakt i Eide, Fræna, Nesset og Molde 
videreføres som i dag.

2. Det tilrettelegges for nye lokaler snarest

På vegne av legevaktforumet,

Henning Fosse



Vedlegg

Referanseliste
 Evalueringen av Værnesregionen legevakt september 2011( ansvarlige Børge 

Lillebo, medisinsk ansvarlig, Værnesregionen legevakt, Bodil Dyrstad, 
kommuneoverlege Stjørdal kommune, Unni Røkke, Enhetsleder, Stjørdal 
kommune, Brit Skille ( koordinator, Værnesregionen legevakt)

 Legevaktsordningen i Namdalen - evaluering ( Anders Grimsmo, NTNU).
 Rapport nr 6 - 2012, Legevaktsorganiseringen i Norge, rapport fra Nasjonalt

legevaktsregister 2012. 
 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin. Rapport nr 5 - 2012, 

Årsstatistikk 2011, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin.
 Ambulansestatistikk fra Ambulanse Midt-Norge.
 Egne statistikker og registreringsskjema
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Spørreskjema, oppsummert
                                                                                    

Molde interkommunale legevakt

Undersøkelse om pasienters erfaringer med bruk av 
legevakten – Påminning!!

Dette er en påminning om brukerundersøkelsen vi er i gang med på legevakta, og jeg håper vil svare 
på denne så raskt som mulig! Vi ønsker å evaluere Molde interkommunale legevakt. Hensikten med 
spørreundersøkelsen er å få vite mer om dine erfaringer, enten du hadde kontakt med legevakten på 
telefon, var på legevaktlokalet eller fikk sykebesøk hjemme. Du skal svare på bakgrunn av din siste
kontakt med legevakten. Dersom du er under 16 år, ber vi om at eventuelle pårørende som kontaktet 
eller fulgte deg til legevakten besvarer spørsmålene. Dersom du er 16 år eller eldre og har problemer 
med å svare selv, kan pårørende svare for deg eller hjelpe deg med å svare. Svarskjemaene returneres 
i vedlagte, frankerte konvolutt innen så snart som mulig. Undersøkelsen er anonymisert.
Ved svar på denne undersøkelsen deltar du i trekning av tre gavekort a kr 1000. Vinnerne trekkes ut 
på grunnlag av nummeret på svarkonvolutten. Konvoluttene skilles fra svarskjemaet så ikke de kan 
kobles til utfyller. Dersom du ikke ønsker å delta i trekningen kan du sladde ut nummeret eller bruke 
en nøytral konvolutt.

Del A. Fylles ut av alle

1. Hva slags kontakt hadde du med legevakten? (Sett kun et kryss)

Bare telefonkontakt 13
Telefonkontakt og deretter til legevaktlokalet 115
Direkte til legevaktlokalet uten telefon på forhånd 30
Telefonkontakt og deretter sykebesøk hjemme 0
Annet 3

Ja Nei

2. Var det denne type kontakt du ønsket? 147 8

3. Hvordan tok du/dere kontakt med legevakten? 123 På telefon  gå til spørsmål 4.

26 Kom direkte til legevaktlokalet uten å ringe 
på forhånd  gå til spørsmål 6.

3 Hadde sykebesøk hjemme  gå til 
spørsmål 16.
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Del B: Telefonkontakt

Del B (spørsmål 4-5) fylles ut dersom du hadde kontakt med legevakten på telefon.

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

4. Var det vanskelig å komme i kontakt med 

legevakten på telefon?
83 33 2 1 0

Om personalet du snakket med på telefonen

5. Spørsmålene nedenfor handler om den personen du snakket med på telefon da du ringte legevakten. Opplevde du 
at denne personen:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Tok deg på alvor? 1 5 13 65 49
Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din? 0 2 19 69 41
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 0 10 63 58
Var faglig dyktig? 0 2 20 63 41

Del C. Kontakt på legevaktlokalet

Del C (spørsmål 6-15) fylles ut dersom du møtte opp på legevaktlokalet. Gå til del D dersom du ikke var på 
legevaktlokalet.

Tilgjengelighet og ventetid

Under 
1/2 time

1/2 - 1 
time

1 -2 
timer

2 - 4 
timer

Mer 
enn 4 
timer

6. Hvor lang tid brukte du til legevaktlokalet? 90 45 10 1 1

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

7. Synes du reisetiden til legevaktlokalet var 
akseptabel? 16 9 24 49 50

Under 10 
minutter

10 - 30 
min

30 - 60 
min

1 - 2 
timer

2 - 3 
timer

Mer 
enn 3 
timer

8. Hvor lenge ventet du fra du ankom 
legevaktlokalet til du kom inn til 
undersøkelse/behandling?

50 55 22 15 5 1

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

9. Fikk du tilfredsstillende informasjon om hvor 
lenge du måtte regne med å vente til du skulle få 
komme inn til undersøkelse/behandling?

18 23 32 41 31

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

10. Synes du tiden du måtte vente fra du ankom til 
du kom inn til behandling var akseptabel? 13 11 27 49 47
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Organisering og fysiske omgivelser på legevaktlokalet

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

11. Fikk du inntrykk av at legevakten var godt 
organisert? 2 7 32 76 32

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

12. Opplevde du at venterommet var 
tilfredsstillende? 6 13 51 53 24

Om legene på legevaktlokalet

13.
Spørsmålene nedenfor handler om ditt møte med legen(e) på legevaktlokalet (dersom du ikke møtte noen lege, gå 
videre til spørsmål 14). Opplevde du at han/hun:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Tok deg på alvor? 2 6 15 69 58
Var interessert i beskrivelsen av tilstanden din? 1 7 17 66 57
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 4 11 65 67
Var faglig dyktig? 1 3 19 67 56

Om sykepleierne på legevaktlokalet

Spørsmålene nedenfor handler om ditt møte med sykepleier(ne) på legevaktlokalet.  

14. Møtte du sykepleier? 102 Ja

40 Nei → gå videre til spørsmål 16.

15. Opplevde du at han/hun:

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Hadde omsorg for deg? 0 3 15 55 32
Tok deg på alvor? 0 3 13 52 38
Snakket til deg slik at du forsto ham/henne? 0 2 11 49 40
Var faglig dyktig? 0 3 12 51 36

Del D. Fylles ut av alle

Spørsmål 16-21 gjelder din samlede erfaring med din siste kontakt med legevakten.



Spørreskjemaet er utviklet av

Informasjon og oppfølging

Ikke i det 
hele tatt

I liten 
grad

I noen 
grad

I stor 
grad

I svært 
stor 
grad

Ikke 
aktuelt

16. Synes du at du fikk tilstrekkelig informasjon om 
tilstanden din? 3 8 24 68 43 7

17. Har du fått tilstrekkelig informasjon om 
resultater av prøver og undersøkelser? 7 15 22 37 26 45

Ja, 
sykehus

Ja, 
fastlege

Ja, 
andre Nei

18. Ble du henvist til eller bedt om å kontakte en 
annen instans innen helsevesenet for videre 
oppfølging?

51 49 7 44

Generelle vurderinger

Ikke i det 
hele tatt

I liten
grad

I noen 
grad

I stor
grad

I svært 
stor grad

19. Alt i alt, var hjelpen du fikk fra legevakten 
tilfredsstillende? 3 3 24 64 66

Mye 
dårligere 

enn 
forventet

Noe 
dårligere 

enn 
forventet

Som 
forventet

Noe bedre 
enn 

forventet

Mye 
bedre enn 
forventet

20. Alt i alt, hvordan opplevde du hjelpen du fikk 
fra legevakten? 3 7 90 32 29

Ikke i det 
hele tatt

I liten
grad

I noen 
grad

I stor
grad

I svært 
stor grad

21. Mener du at du på noen måte ble feilbehandlet 
av legevakten (etter det du selv kan bedømme)? 126 19 10 0 3

Skriv gjerne ned mer om dine erfaringer med legevakten her:

Det er ønskelig at du skriver hvilken kommune du var i da du 
kontaktet Molde Interkommunale legevakt:

Tusen takk for at du tok deg tid til å svare!

Svarene returneres i vedlagte konvolutt. Ansvarlige for undersøkelsen er: Molde 
kommune, Helsetjenesten, Rådhusplassen  1, 6413 Molde. Tlf 71 11 12 44
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Spørreskjema, tekstutskrift

Legevakten virker tilfredsstillende. Molde

Lett tilgjengelighet, grundig utspørring på telefon, god oppfølging etter ankomst. Molde 

Ansatte gjør sitt ytterste. Blir tatt på alvor. Molde

Svært godt tilbud. Molde

Imøtekommende, rask og faglig dyktig. Molde

Lite og kummerlige rom. Fræna

Ble møtt av en fantastisk sykepleier og en like fantastisk lege. Molde

Blir alltid godt mottatt og godt undersøkt. Molde

Ganske enkelt positivt. Molde

Fikk det jeg trengte av hjelp men tok utrolig lang tid. Andre fikk

slippe til før meg. Molde

Fikk ikke snakke med den jeg snakket med på telefon, er det flere instanser

som svarer på legevakten? Fræna

Kontakten med legevakten var en gledelig positiv opplevelse. Molde

Ringte 113, ambulanse kom og hentet meg. Fræna

I mitt tilfelle var ikke avstand til legevakten en kritisk faktor, men avstand 

Eresfjord – Molde er ikke akseptabelt ved kritiske tilfeller. Nesset

Jeg synes det interkommunale samarbeidet virker noe risikabelt pga. lang 

reisevei og begrenset kapasitet. Fræna

Ønsker legevakten tilbake til Nesset kommune. Avstanden for stor dersom en

må ha hjelp etter kontortid. Nesset

Legevakten var helt ok, men en god del ventetid. Eide

Jeg ble behandlet på en rolig og balansert måte trass i at det var hektiske 

øyeblikk. Molde

Godt fornøyd, hadde gjerne sett av ventetiden var kortere, men har stor 

forståelse for at det kan være press til tider Molde

Forventet god og imøtekommende behandling – og fikk det. Molde

Kunne tenke meg at legevakten var nærmere, er litt langt å reise fra Fræna til 

Molde midt på natten. Fræna

Veldig fornøyd, fikk den hjelpen jeg trengte og ble faktisk tatt på alvor. Fræna

Synes det er synd at det ikke lengre er legevakt i Fræna. 6 min til Elnesvågen, 

35 min til Molde. At man må bære med seg urinprøve gjennom venteværelse 

er for meg uakseptabelt. Fræna
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Hadde tid med fastlegen min som hadde legevakt den dagen. Molde

Meget fornøyd med legene på Molde legevakt. Bedre ekspertise i Molde. Eneste 

minuset er kaldt venterom, litt lang ventetid og litt langt å dra. Fræna

Sykepleier som tok telefonen ville være helt sikker, så hun fikk lege til å ringe 

meg opp. Svært betryggende. Det var litt dumt det var kø på telefonlinjen, men 

det er slik som skjer. Eide

Jeg var fornøyd med legevakten. Gjemnes

Forventet å bli henvist til gyn/føden for å sjekke nøyaktig. Fræna

Legevakten må bestå, det var godt å komme dit. Fræna 

Møtte opp på legevakten lørdag formiddag uten å ringe først. Forventet kø 

men fikk tilstrekkelig info om ventetid. Fikk den hjelpen jeg trengte. Kjempe-

service fra legevakten i Molde. Aukra

Et svært positivt møte med legevakten! Med lege og sykepleier. Midsund

Eg var først i køen, derfor gjekk det fort og greit. Molde

Profesjonell, høflig. Molde

Legevakten var underbemannetetter mitt syn. Kunne vært en lege til. Ble 

godt mottatt. Molde

Kom fort inn. Hyggelig sykepleier og (kvinnelig) lege. God dialog og rask 

behandling. Veldig fornøyd! Fræna

Når du er sjuk er det en stor belastning å først reise mange mil for å komme 

til lege. Belastende med ukjente leger. Nesset

Jeg måtte vente noe utenfor da døren var låst og usikker på om ringeapparatet

virket. Da personalet senere låste opp, angav de at de ikke hadde hatt tid før 

pga mange oppgaver. Molde

Jeg har bare godt å si om legevakten i Molde Molde

En lang transport til legevakt. Fikk ingen ambulanse. Kjørt en time med 

pasienten til legevakten selv, er ikke bra, og helt sikkert ikke akseptabelt. 

Veien er for lang. Nesset må få sin egen legevaktordning igjen. Nesset

Min fastlege hadde vakt. Derfor positiv respons. Molde

Veldig fornøyd etter mitt første møte med legevakten i Molde. Mitt andre

besøk knappe to uker senere var motsatt. Molde

Tatt alvorlig – god hjelp. Trangt venterom, mange satt tett – mye hosting og 

virusene fløy. For dårlig å måtte sitte så innpå hverandre, burde vært bedre / 

mer i øyenfallende info om hygiene. Molde

Mitt besøk omhandlet en ordinær kontakt med fastlege. Måtte vente lenge 

utenfor i kulden før jeg slapp inn. Volda
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Dårlig med tid. Diagnose viste seg senere å ikke stemme. Molde

Fungerer ypperlig for oss, alltid god service på telefon og legevakt. Fortsett 

med dette. Fræna

Alt i alt for lang ventetid. Både organisering og lokala bør forbedres, altså 

legevaktordningen må styrkes. Virket dårlig bemannet i forhold til førstelinje/

mottak av pasienter. For lydt toalett. Molde

Meget fornøyd med behandling jeg fikk på legevakten. Personalet opptrådte 

slik at jeg følte meg meget trygg. Molde

Alt i alt, helt ok erfaringer. Hyggelig og imøtekommende, hjelpsom. Men 

håpløst at ikke sykehuset har tilgang til undersøkelses- og prøveresultat utført 

på legevakt. Molde

Venterommet er begredelig, spesielt når man må vente lenge. Molde
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Rådmannens innstilling

1. Nesset kommune deltar fullt ut i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt.

2. Ordningen med lokal legevakt opphører. Nesset kommune avslutter dagens ordning med egen 
legevakt fra mandag til og med torsdag mellom kl 16. 00 og 21.00. 

3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 
Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

4. Nesset kommune forutsetter at samarbeidende kommune også nedsetter arbeidsgrupper med 
politisk og administrativ deltagelse slik at en sammen kan forhandle frem ny kostnadsmodell. 
Ny kostnadsmodell bør være fremforhandlet slik at den kan ligge som grunnlag for 
budsjettarbeidet for 2014.

Behandling i Nesset formannskap - 06.06.2013 

Mellvin Steinsvoll fremmet følgende forslag:



Saken utsettes til den er behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur 12.06.2013, og tas opp 
til ny behandling i ekstraordinært formannskapsmøte 20.06.2013.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.06.2013

Saken utsettes til den er behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur 12.06.2013, og tas opp til ny 
behandling i ekstraordinært formannskapsmøte 20.06.2013.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.06.2013 

Aina Trævik Remmen ba om gruppemøte.
Framskrittspartiet fremmet forslag om endring av pkt 1 og 2 slik:

Pkt. 1: Nesset kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt
Pkt 2: Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 16 
og 21.

Pkt 3 og 4 som rådmannens innstilling.

Pkt 1: Rådmannens innstilling falt med 0 – 7 stemmer
Fremskrittspartiet sitt forslag vedtatt med 5 – 2 stemmer

Pkt 2: Rådmannens innstilling falt med 0 – 7 stemmer
Fremskrittspartiet sitt forslag enstemmig vedtatt 

Pkt 3: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Pkt 4: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 12.06.2013 

1. Nesset kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt.

2. Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 16 og 21.
3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 

Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

4. Nesset kommune forutsetter at samarbeidende kommune også nedsetter arbeidsgrupper med 
politisk og administrativ deltagelse slik at en sammen kan forhandle frem ny kostnadsmodell. 
Ny kostnadsmodell bør være fremforhandlet slik at den kan ligge som grunnlag for 
budsjettarbeidet for 2014.

Behandling i Nesset formannskap - 20.06.2013 

Kommunelege Bergljot Vinjar orienterte kort.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:



Saken utsettes. 

Administrasjon får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert 

på folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.

Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte imot.

Vedtak i Nesset formannskap – 20.06.2013

Saken utsettes. 

Administrasjon får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert på folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.

Behandling i Nesset kommunestyre - 20.06.2013 

./. Protokoll fra formannskapets møte 20.06.2013 ble distribuert til møtedeltakernes iPad.

Fremskrittspartiet fremmet forslaget fra utvalg for helse, oppvekst og kultur:

1. Nesset kommune deltar i interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale 
legevakt.

2. Ordningen med lokal legevakt videreføres fra mandag til og med torsdag mellom kl 16 og 21.
3. Det forhandles frem ny avtale om kostnadsmodell for deling av utgifter i forbindelse med 

Molde interkommunale legevakt. Det settes ned en arbeidsgruppe som sammen med 
administrasjonen skal fremforhandle forslag til ny kostnadsmodell.

4. Nesset kommune forutsetter at samarbeidende kommune også nedsetter arbeidsgrupper med 
politisk og administrativ deltagelse slik at en sammen kan forhandle frem ny kostnadsmodell. 
Ny kostnadsmodell bør være fremforhandlet slik at den kan ligge som grunnlag for 
budsjettarbeidet for 2014.

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte.

Arbeiderpartiet fremmet formannskapets utsettelsesforslag.

Høyre ba om gruppemøte.

Høyre fremmet følgende tilleggsforslag til utsettelsesforslaget:



Den tidligere nedsatte arbeidsgruppen utgjør den politiske forankringen og viderefører sitt 
arbeid.

Arbeiderpartiets utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt.

Høyres tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 20.06.2013

Saken utsettes. 

Administrasjonen får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert på folketall. 

Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.

Den tidligere nedsatte arbeidsgruppen utgjør den politiske forankringen og viderefører sitt arbeid.

Saksopplysninger

Nesset kommune startet arbeidet allerede i 2009 med å se på et interkommunalt samarbeid om 
legevakt. Bakgrunnen var svært ustabil legedekning med mange vakanser, høyt korttidsfravær, stor 
vaktbelastning og høy andel vikarleger. 

Følgende vedtak ble fattet i kommunestyret 08.12.2011:

”Det vises til brev fra Molde kommune datert 05.01.2009 med invitasjon om å delta i et
interkommunalt samarbeid om legevakt.

1. Nesset kommune slutter seg til ordningen med interkommunal legevakt i samarbeid
med kommunene Molde, Fræna og Eide.

2. Nesset kommune tiltrer ordningen med interkommunalt legevaktsamarbeid mellom
kl. 2100 og kl 0800, og på helg.

3. Samarbeidet omfatter også overgrepsmottak som økonomisk er integrert i
legevakten.

4. Det legges til grunn av interkommunal legevakt starter opp 1. april 2012, og første
året skal være en prøveordning

5. Kommunens merutgifter til legevakt i 2012 på ca kr 200 000 er innarbeidet i
kommunens årsbudsjett for 2012.

6. Ordningen evalueres etter 1 års drift, herunder også valg av kostnadsmodell.
7. Interkommunalt legevaktsamarbeid på natt (kl 21.00-08:00) 7 dager i uken vurderes.

Følgende vedtak ble fattet i Formannskapet i sak 38/13:
Sak om evaluering av legevaktsamarbeidet skal opp til politisk behandling i juni.
Det settes ned ei arbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal jobbe med saken.
Arbeidsgruppen består av ordføreren, Mellvin Steinsvoll og Kari Petrine Fitje Øverås.



Høsten 2012 ble det igangsatt på privat initiativ en underskriftskampanje for å få tilbake den gamle 
ordningen med egen legevakt i Eidsvåg sentrum. Ordføreren har mottatt lister med over 3000 
underskrifter.

Det er utarbeidet evalueringsrapport av Molde interkommunale legevakt ved gjennomgang av egne 
data, innhenting av data fra Helfo og AMK, spørreundersøkelse blant brukerne og intervju av 
medarbeidere og andre. Erfaringer fra drift og evaluering er at antall legevaktbesøk har gått ned med 
23 %, ambulansebruken litt opp, publikum og ansatte er fornøyd med organisering, måten de blir møtt 
på, faglighet og tilgjengelighet, men har kritiske bemerkninger til lokalene. Personer fra Nesset er mer 
kritiske til avstand. Legevaktforumet anbefaler at ordningen videreføres og at det må tilrettelegges i 
bedre lokaler. (se vedlegg)

Kommunelegen i Nesset har gjort sine vurderinger og anbefaler at kommunen deltar fullt ut i 
interkommunalt legevaktsamarbeid i Molde interkommunale legevakt, og at ordningen med lokal 
legevakt opphører. (se vedlegg)

Vurdering

Alle norske kommuner er pålagt å ha en legevaktordning, jf. Lov om helsetjenesten i kommunene. 
Kommunehelsetjenesteloven §1-1: «Landets kommuner skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle 
som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.»
Legevakt er et allmennmedisinsk behandlingstilbud beregnet på akutte tilstander utenom vanlig 
åpningstid for legekontorene. Det er ikke akseptabelt å benytte legevakta fordi pasienten ikke kan ta fri 
fra arbeidet og benytte egen fastlege i arbeidstiden.
Kommunene kan samarbeide om tilrettelegging av legevaktstilbudet.

Nesset inngikk interkommunalt legevaktsamarbeid april 2012 på bakgrunn av svært ustabil 
legedekning med mange vakanser, høyt korttidsfravær, stor vaktbelastning og høy andel vikarleger 
over flere år. Ordningen skal evalueres etter ett år og gjøres nå i denne saken.

Ansattes arbeidsforhold:

Forskrift om Fastlegeordningen i kommunene definerer fastleger som Lege som inngår avtale med en 
kommune om deltakelse i fastlegeordningen. 

§ 12 Vilkår for inngåelse av fastlegeavtale
Kommunen kan stille følgende vilkår for inngåelse av avtale:
a) At fastlegen påtar seg listeansvar for inntil et nærmere bestemt antall personer. Fra 1.januar 2001 
fastsettes antallet til 1 500 ved fulltids kurativ virksomhet. Ved deltidspraksis justeres øvre antall 
personer på listen forholdsmessig.
b) At fastlegen deltar i allmennmedisinsk offentlig legearbeid. Slik deltakelse gir fastlegen rett til 
forholdsmessig avkorting i listelengde pålagt etter bokstav a.
c) At fastlegen deltar i organisert legevaktordning utenfor kontortid og i kommunens organiserte 
øyeblikkelig hjelp tjeneste i kontortid, herunder tilgjengelighet i helseradionettet og ivaretakelse av 
utrykningsplikten.
d) At fastlegen deltar i veiledning av turnusleger.

Fastlegens plikt til deltakelse i legevaktordning jf. første ledd bokstav c, pålegges etter legeloven § 28 
annet ledd, og bortfaller ikke ved eventuelle konflikter.

Arbeidsgruppa hadde i møtet 8.mai invitert inn fastlegene for å høre deres synspunkt i saken. Her kom 
det klart frem fra fastlegene at de mente det var uforsvarlig å gå tilbake til gammel ordning med egen 



legevakt. Legene uttalte at vaktbelastningen ville bli for høy for den enkelte, og at det da kunne være 
aktuelt å finne seg en annen arbeidsgiver. 
Kommunen har i dag 3 fastleger og en turnuskandidat. En av fastlegene vil ha rett til unntak av 
legevaktdeltagelse pga alder. (Endring av Forskrift om Fastlegeordningen i kommunene, gyldig fra 
01.01.13) Det vil si at for å dekke lokal legevakt må legene i beste tilfelle ha 3- delt vakt med 2 
fastleger og 1 turnuskandidat. Ved sykdom, kurs og ferier vil det bare være to til å dele 
vaktbelastningen i egen legevakt. 3- delt vakt betyr at legene i tillegg til å ivareta sin stilling som 
fastlege må tiltre legevakt fra 16 til 08, 2-3 døgn i uka samt 3. hver helg. Dette mener legene ikke er 
akseptabelt. De mener at denne ordningen vil være alt for sårbar og ustabil både for innbyggere og 
ansatte og minnes forholdene i kommunen for noen år tilbake med høy dekning av innleide vikarer fra 
utlandet. Legene anser at det ikke vil være grunnlag for opprettelse av en ny fastlegeavtale for å 
forbedre vaktbelastningen da en ny fastlege ikke vil være nok til å sikre en robust og stabil 
legevaktordning. I tillegg vurderes det til at pasientgrunnlag ikke er stort nok til dette. Turnusleger er i 
kommunepraksis i 6 mnd. Det er viktig at det også er pasientgrunnlag for å opprettholde aktivitet for  
turnusleger.

Tilrådningen i SFS 2305 § 7.2 (Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening 
om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i
Fastlegeordningen) sier at belastningen ved legevakt normalt ikke bør være større enn 4-delt vakt.

Legene er godt fornøyd med dagens ordning. Spesielt nevnes fri i helgene, rolige vakter på 
ettermiddagen i uka (gj.snitt 1,7 henvendelse)hvor de også finner tid til administrativt arbeid i 
forbindelse med sin fastlegepraksis. Vaktbelastningen i interkommunal legevakt er travel, men få 
vakter (ca 30 leger er tilknyttet vaktordningen) og velregulert arbeidstid. Arbeidslokalene ansees ikke 
for å være tilfredsstillende.

Molde kommune har startet arbeidet med å finne nye og mer tilpassede lokaler til legevakten. Dagens 
legevaktlokaler er trange og ikke tilrettelagt for dagens aktivitet. I første fase av planleggingen av nye 
lokaler var Råkhaugen omsorgssenter den aktuelle plasseringen. I disse dager pågår en gjennomgang 
av driften ved alle Molde kommuners omsorgssentra. Her kan Kirkebakken komme til å bli valgt som 
plassering av Molde interkommunale legevakt. Plasseringen ved Kirkebakken vil være sentralt i byen 
og det vil være et godt alternativ ang. plassering i forhold til dagens sykehus og transport fra 
samarbeidende kommuner. 

Samhandlingsreformen

Det har vært stilt spørsmål om samhandlingsreformen og fremtidige oppgaver i kommunene vil føre til 
et større behov for leger enn i dag. Og at dette i tilfelle ville kunne avhjelpe legenes vaktbelastning i 
lokal legevakt. Det er rådmannens vurdering at ev fremtidig behov for en større kommunal 
legetjeneste ikke vil være av en slik størrelse at det vil kunne føre til en stabil legevakttjeneste med 
redusert vaktbelastning som kan være akseptabelt for legene.

Trygghet for innbyggere - bruk av dagens legevakt interkommunalt og lokalt

Legevakten skal ta i mot pasienter som har akutt behov for medisinsk hjelp utenom vanlig åpningstid 
for fastlegen. For mange av innbyggerne våre oppleves det trygt å ha kort vei til legevakten og det har 
vært mange tilbakemeldinger om ønske å gå tilbake til egen legevakt i Nesset. Ordføreren har mottatt 
underskriftslister med over 3000 underskrifter med krav om å få tilbake legevakten slik den var 
tidligere. Den tidligere legevakten hadde ikke sykepleier tilgjengelig og legen hadde sovende vakt om 
natten. En bør heller ikke glemme at manglende kontinuitet blant fastlegene førte til aktivt bruk av et 
stort antall innleide vikarer fra utlandet. En må spørre seg om det er dette som oppleves som trygghet?
Dagens legevaktsamarbeid har ført til en robust og stabil legevakt med faste sykepleiere og leger som 
er tilgjengelig hele tiden. Nærhet til sykehuset ansees som et pluss. I evalueringen av dagens ordning 
som er foretatt av Molde interkommunale legevakt, kommer det frem av resultatene fra 



spørreundersøkelsen, at befolkningen i Nesset gir uttrykk for lang vei til legevakten, men at dette ikke 
har resultert i kritiske situasjoner. De aller fleste som kontakter legevakten er fornøyd med 
oppfølgingen de får av lege og sykepleier samt den informasjonen som blir gitt.

Alle henvendelser som er mottatt ved vårt legekontor før kl 16 blir behandlet her. Alle henvendelser 
etter kl 16 alle dager samt i helg hele døgnet, blir mottatt av AMK sentralen. 

Tabell 2; registrerte henvendelser fra Nesset pr. døgn som fører til konsultasjon

Nesset lokalt mandag-
torsdag kl 16- 21

Molde legevakt 
+ Nesset lokalt 

Molde legevakt 
helg hele døgnet

Molde legevakt man-
torsdag kl 21 – 08 (natt)

Nesset 1,7 2,0 2,7 0,5

Som en ser av tallene er det generelt få henvendelser utenom ordinær kontortid for fastlegene. Det er 
gjennomsnittlig 1,7 henvendelse pr dag som fører til konsultasjon ved vårt lokale legevakt de 4 dagene 
i uka denne er åpent. Totalt i uka ca 7 konsultasjoner. 
Det er rådmannens vurdering at dagens ordning med lokal legevakt avsluttes på bakgrunn av at det er 
så få henvendelser i denne perioden og at en anser dette som unødig arbeidspress på våre fastleger. 
Skal ordningen opprettholdes er det å se på som ren service til våre innbyggere med en prislapp på ca 
kr 150.000- 200 000/ år. 

Øvrige tall viser at det er lite behov for egen legevakt i Nesset. Eksempelvis vil en lege på vakt på natt 
ha 1 konsultasjon annen hver natt. Når en ser dette i sammenheng med vaktbelastningen for legene er 
det rådmannens vurdering at vi ikke kan sette hele vår stabile fastlegeordning i fare selv om dette ville 
oppleves som trygghet for befolkningen. 

Befolkningen i Nesset reagerte massivt etter et dødsfall i kommunen som ble omtalt både i presse og i 
sosiale medier. En antar at denne hendelsen var bakgrunnen for underskriftsaksjonen som resulterte i 
over 3000 underskrifter. Fylkeslegen har i etterkant ført tilsyn i denne saken. Konklusjonen var at 
verken interkommunal legevakt eller kommunens hjemmetjeneste har opptrådt klanderverdig i 
forbindelse med denne hendelsen. 

En må anse at et kanskje viktigste i dag, er nærhet til ambulanse. Ambulansen er i dag vårt 
ambulerende sykehus med kvalifisert personale til å ta seg av akutt situasjoner hvor det ofte står om 
liv. At Nesset kommune har denne tjenesten sentralt plassert i kommunen er kanskje det aller viktigste 
for befolkningens trygghet, liv og helse!  

Økonomiske konsekvenser

Da avtalen om samarbeid ble inngått ble det lagt til grunn at fordeling av utgifter i forbindelse med 
drift av Molde interkommunale legevakt skulle fordeles etter den enkelte kommunes utgifter til egen 
legevakt. Nesset hadde da en dyrere legevakt enn de andre kommunene. Eide og Fræna hadde allerede 
på det tidspunktet en felles legevaktordning som gjorde at deres drift var langt rimeligere enn Nessets. 
Dagens fordelingsmodell ang. utgifter til drift at Molde interkommunale legevakt kan med bakgrunn i 
dette oppleves som urettferdig for Nesset kommune som må betale en større andel av utgiftene enn 
andel av innbyggerne.

Tabell 1; viser andel av innbyggere samt andel av utgiftsfordeling

Kommune Innbyggere 01.01.11 Dagens fordeling, 
andel av kostnader
regnskap 2011

Kostnader fordelt 
20 % fast, 80 % 
innbyggertall

Fordelt etter 100 
% innbyggertall

Molde 25 035 (61,3 %) 5 530 000 (53,7 %) 5 566 000 6 314 000
Nesset 3 011   (7,4 %) 1 597 000 (15,5 %) 1 125 000 762 000
Eide 3 434   (8,4 %) 989 000   (9,6 %) 1 207 000 865 000



Fræna 9 336 (22,9 %) 2 184 000 (21,2 %) 2 402 000 2 359 000
Sum 40 816  (100 %) 10 300 000  (100 %) 10 300 000 10 300 000

Nesset valgte i tillegg til å være tilknyttet den interkommunale legevakten å ha en egen ordning med 
lokal legevakt mellom kl 16.00 og 21.00 fra mandag til torsdag. Det ble budsjettert med kr. 200 000 til 
å dekke disse utgiftene.
Utgifter totalt for legevakt for Nessets innbyggere er kostbar i forhold til antall konsultasjoner. 

Det er rådmannens vurdering at det bør inngås forhandlinger om en ny fordelingsmodell mellom 
kommunene når det gjelder fordeling av utgifter til interkommunal legevakt. KS fikk i 2007 utarbeidet 
en rapport om fordeling av utgifter i interkommunale legevakter(IKL). Fra nesten alle IKL ble det 
innrapportert at de fordelte utgiftene etter folketall. Men en ser også at det er vanlig å kreve inn et fast 
beløp fra hver kommune og så fordele resten av utgiftene etter folketall. For Nesset kommune vil de 
fleste alternativene være rimeligere enn dagens ordning.

Samarbeidende kommuner:
Kommunene Molde, Eide og Fræna er alle spente på Nesset kommunes vedtak om videre 
interkommunalt samarbeid da dette har direkte innvirkning på legevaktens eksistens og de økonomiske 
konsekvenser det vil ha om en kommune faller fra.
Rådmannens vurdering er at velger Nesset kommune å gå ut av det interkommunale samarbeidet om 
legevakt, vil det være vanskelig å søke et slikt samarbeid igjen ved en senere anledning. Det blir fra de 
andre kommunene understreket at det var Nesset kommune som først ytret ønske om et slikt 
interkommunalt samarbeid.

Betydning for folkehelse
Det er flere elementer som vil være av betydning for folkehelsen. Opplevelse av trygghet, stabilitet og 
kvalitet på hjelp når en trenger det er viktig for alle. Men samtidig er kvaliteten på tilbudet avgjørende 
for resultatet.
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«REF» 2008/32-49 Liv Fleischer Husby, 71 23 11 11 22.10.2013

Interkommunalt samarbeid.

Som Sunndal og Rauma kommuner er kjent med, inngikk Nesset kommune fra 11.04. et 
interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, Fræna og Eide. Sunndal kommune valgte den 
gang å ikke gå inn i ordningen. Vedtaket i kommunestyret i Nesset den gang forutsatte 
evaluering av ordningen etter ett år. Saken kom opp igjen i kommunestyret 20.6.2013. 

Vedtaket fra kommunestyret i sak PS 54/13, 20.6.2013: 

Saken utsettes. Administrasjon får i oppdrag å utrede en legevaktordning i Nesset i flere 
alternativer:

1. En egen legevakt for Nesset basert på innleie i tillegg til egne tilgjengelige ressurser. 
2. En egen legevakt for Nesset basert på egne ressurser.
3. En legevakt basert på avtale med kommuner utenfor dagens ordning.
4. Dagens ordning med en økonomisk fordeling mellom de deltakende kommuner basert på 

folketall. 
Det forutsettes at saken får sin avgjørelse innen utgangen av 2013.
Den tidligere nedsatte arbeidsgruppen utgjør den politiske forankringen og viderefører sitt 
arbeid. (Rolf Jonas Hurlen/ Mellvin Steinsvoll og Kari P. Fitje)

Saksdokumenter kan leses i sin helhet på kommunens hjemmeside, www.nesset.kommune.no 
politikkpolitiske sakerkommunestyret 20.6.2013. 

Inntil saken avklares politisk fortsetter Nesset kommune i det etablerte interkommunale 
legevaktsamarbeidet med Molde, Fræna og Eide.

I henhold til punkt 3, ønsker kommunestyret en vurdering av mulige alternativer for 
interkommunalt legevaktsamarbeid i stedet for dagens ordning. I møte mellom administrasjonen 
og arbeidsgruppa 15.10.2013 ble det klart at kommunestyret vil kreve at det føres en formell 
kontakt med de aktuelle kommunene for å diskutere saken. 
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Nesset kommune henvender seg nå til Sunndal og Rauma kommuner med en likelydende 
forespørsel for å utrede muligheter for et alternativt interkommunalt legevaktsamarbeid.  
I første omgang er dette ment som en foreløpig henvendelse. Administrasjonen vil i samarbeid 
med arbeidsgruppen avklare hvor langt det er aktuelt å gå før den igjen tas opp politisk. 
Nesset kommune har 3 fastlegehjemler og 1 turnuslegestilling, dvs. totalt 4 leger totalt. Evt. 
fritak fra vakt følger de vanlige tariffestede fritaksregler. Nesset kommune vil derfor i beste fall 
kunne bidra med 4 leger i en felles vaktordning. I dagens ordning med interkommunalt 
legevaktsamarbeid har Nesset kommune en egen lokal legevakt mandag - torsdag kl 16-21.  
Denne ordningen antas fristilt ved en evt. annen organisering av legevakt. 

Nesset kommune ber om å få svar på følgende: 
1. Er Sunndal/Rauma kommuner i utgangspunktet interessert i et interkommunalt 

legevaktsamarbeid med Nesset kommune? Hvis nei- gjelder ikke de videre punkt.

2. Pågår det arbeid med annet interkommunalt legevaktsamarbeid? 

3. For Rauma: kan et interkommunalt legevaktsamarbeid eventuelt bare dekke deler av 

kommunen, dvs. Vistdal? (Kan være aktuelt dersom det for øvrig er samarbeid med Sunndal)

4. Dersom legevaktsamarbeid er aktuelt, er lokalisering av legevakt, reisetid for innbyggere i 

Nesset, samt antall leger totalt (inkl. bruk av vikarer) i legevaktordningen et viktig punkt.  Vi 

ber om å få kommunens vurdering av mulige alternativer for lokalisering. Spesielt nevnes 

evt. lokalisering av den interkommunale legevakten i Eidsvåg, enten for hele legevakten, eller 

bare de døgn Nesset sine leger har vakt. 

5. Hvilke forhold i kommunene legger føringer for lokalisering? (øyeblikkelig hjelp senger?)

6. Hvilken legevaktordning (dvs. arbeidstid for legene) har kommunen i dagens ordning, og 

hvilken ordning ser en for seg ved et evt. samarbeid? Kan et samarbeid bare være natt og/ 

eller helg? 

7. Er det andre forhold som er viktige for kommunen og som vil legge føringer for et 

interkommunalt legevaktsamarbeid? 

8. Hvordan ser kommunen for seg at vi evt. kan gå videre med denne saken?

9. Mulig praktisk organisering vedrørende legevaktlokaler, pasientdatasystem, økonomi 

kommer evt. i neste runde. 

Kommuneoverlegen i Nesset har etter vedtaket i juni hatt kontakt med kommuneoverlegene i 
Sunndal og Rauma for en første sondering. De er derfor kjent med saken. 
Nesset kommune ber om en skriftlig tilbakemelding fra kommunene, men ta gjerne kontakt for 
nærmere diskusjon. 
Kontaktpersoner i Nesset kommune er rådmann Liv F. Husby, enhetsleder helse- og omsorg Jan 
Karsten Schjølberg og kommuneoverlege Bergljot Vinjar.

Med hilsen

Liv Fleischer Husby
rådmann

Kopi til:
Kommuneoverlege Jon Sverre Aursand, Rauma kommune 6300 ÅNDALSNES
Kommuneoverlege Svein Anders Grimstad, Sunndal 
kommune

6600 SUNNDALSØRA
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Telefon: 71 16 66 00
Vollan 8a, 6300 Åndalsnes

Nesset kommune
Rådmannen,

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Stab Vår ref: 2008000627 —8 Dato: 06.11.2013
Besøksadresse: Rauma rådhus, Deres ref:
Vollan 8

Interkommunalt samarbeid legevakt

Rauma kommune takker for henvendelsen fra Nesset kommune hva gjelder mulig
framtidig legevaktsamarbeid.

Legevakta for Rauma kommune er pr. dato organisert som eget legevaktsområde
innen kommunegrensene. Kommunen er i gang med en vurdering av framtidig
organisering av legevakta mot framtid, herunder samarbeid med andre kommuner.

Rauma kommune vil evt. komme tilbake til dialog med Nesset om framtidig
samarbeid om legevakttjenesten.

en

Crobm14.
Perry ve
Ass Rådmann

Gro Berild
Ffagsjef helse og omsorg

Kopi til:

Jon Sverre Aursand Rauma rådhus 6300 ÅNDALSNES

Bankkonto: 3910.32.08800 Orq.Nr: 864980902 post@rauma kommune.no www.rauma.kommune.no—



Sunndal kommune
Helse- og barneverntjenesten

2GOR Sa

Nesset kommune v/rådmannen
Kommunehuset
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato
2008/32-49 2013/1603-2 Kari Thesen Korsnes 71 69 90 35 03.12.2013

Svar på spørsmål angående interkommunalt samarbeid

Det vises til deres henvendelse til Sunndal kommune angående muligheter for interkommunalt
legevaktsamarbeid. Av brevet går det fram at dette er en foreløpig henvendelse, der dere ønsker
svar på en del spørsmål angående legevakt og organisering. Sammen med kommuneoverlegen,
pleie- og omsorgssjef og leder for Korttidsavdelingen på Helsetunet har vi gått gjennom
spørsmålene som vi vil kommentere som fffiger.

Sunndal kommune er i utgangspunktet positiv til og interessert i et interkommunalt
legevaktsamarbeid med Nesset kommune.
Det pågår ikke arbeid om et annet interkommunalt legevaktsamarbeid.
(Spørsmål til Rauma.)
Dersom legevaktsamarbeid er aktuelt, må lokalisering av legevakt utredes nærmere, da vi
kan være åpne for å vurdere flere løsninger. Det er 25 minutters kjøretid mellom
Sunndalsøra og Eidsvåg. Sunndal har pr. i dag 7- delt legevakt.
Sunndal har (1,2) Ø-hjelps seng. Denne er plassert på Korttidsavdelingen ved Sunndal
Helsetun.
På sikt kan det være interessant for Sunndal kommune med et samarbeid med Nesset om
Ø-hjelps seng ved utvidelse av kapasiteten ved Sunndal Helsetun.
Sunndal har 6 fastleger, inklusive kommuneoverlegen pluss turnuslege. Det er 7- delt
legevakt i kommunen. Hvilke vaktordninger en kan se for seg ved et legevaktsamarbeid
må utredes nærmere.
Med 25 minutters kjøretid mellom de to kommunesentraene, vil som vi peker på flere
løsninger med stasjonering av legevakten være mulig.
Vi ser gjerne at det oppnevnes representanter fra hver kommune for å jobbe videre med
saken.
Vi er enige i at mulig praktisk organisering vedrørende legevaktlokaler,
pasientdatasystem samt økonomi må sees på nærmere i neste runde.

Postadresse
Mongstugt. 5, 6600 Sunndalsøra

E-post:
post@sunndal.kommune.no

Besøksadresse
1. etg., Lege- og
helsesenteret
Internett
www.sunndal.kommune.no

Telefon
71 69 90 30

Telefaks
71 69 90 31

Bank
4035.17.85774

Org.nr
964 981 604



Sunndal kommune
Helse- og bameverntjenesten
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Med hilsen

er Ove Dahl
Rådmann

Kari Thesen Korsnes
Helsesjef



Fra: Jan Karsten Schjølberg[jan.scholberg@nesset.kommune.no] Dato: 28.02.2014 10:23:33 Til: 
Postmottak Nesset kommune Tittel: VS: Deltagelse i økebikkelig hjelp tilbud. 
Skal arkiveres i eforte

Jan K

Fra: Jan Karsten Schjølberg 
Sendt: 28. februar 2014 10:08
Til: 'Henning.Fosse@Molde.Kommune.No'
Kopi: Liv Husby
Emne: Deltagelse i økebikkelig hjelp tilbud.

Det er  slik at kommunene fra 2016 skal ha etablert et øyeblikkelig hjelptilbud.  Dette framgår også i 
samarbeidsavtalen med helseforetaket. 

Nesset kommune har ingen muligheter å etablere et øyeblikkelig hjelptilbud i egen kommune så lenge 
 legevakta er i Molde.

Kommunestyret i Nesset har ennå ikke tatt standpunkt til  om legevaktsamarbeidet  med Molde, Eide og 
Fræna skal videreføres.   Sak vil bli lagt fram for kommunestyret i løpet av våren

Nesset kommune vil slutte seg til samarbeidet  om er øyeblikkelig hjelptilbud  på  Kirkebakken.  En 
forutsetning for dette er likevel at kommunestyret vedtar en videreføring av  dagens legevaktsamarbeid-

På vegne av Nesset kommune

Jan K.- Schjølberg
- Leder helse og omsorg 
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Nesset kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2014/662-2 

Saksbehandler:  Hildegunn Kvernberg Blø 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 58/14 05.06.2014 

Nesset kommunestyre 52/14 19.06.2014 

 

Nett-TV - Direkteoverført sending fra kommunestyremøtene 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune ønsker å være aktiv i arbeidet med å skape åpen politisk debatt og en positiv 

holdning til bruk av nye verktøy og virkemiddel for kommunikasjon med innbyggerne, men den 

økonomiske situasjonen tilsier at vi ikke kan gå inn på dette nå. 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 7 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Ingen 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret bevilget i desember 2013 kr. 100 000 til nytt lydanlegg på kommunestyresalen. Under 

arbeidet med innhenting av tilbud på lydanlegg, er det fra politisk hold ytret ønske ikke bare om lyd, 

men også formidling av nett-tv fra kommunestyremøtene. 

 

Nesset kommune har de siste årene tatt opp lyd fra kommunestyresalen og i etterkant lagt ut lydfiler 

fra kommunestyremøtene på kommunens nettsider. Ved bruk av nett-tv overføres kommunestyremøtet 

direkte via kommunens nettsider og kan også ses som opptak i etterkant. 

 

Flere kommuner i vårt område har de siste årene tatt i bruk KommuneTV; Molde, Rauma, Fræna og 

Surnadal.  

 

Bruken er først og fremst tenkt til overføring av kommunestyremøter, men kan også benyttes til 

informasjonsmøte om større saker der folkemøte tidligere har vært alternativet. 

 



Rapporten eKommune 2012 fra KS setter krav til lokaldemokratiet med tanke på god kommunikasjon 

og samhandling med innbyggerne. I rapporten står det blant annet: 

 

«Et godt lokaldemokrati kjennetegnes ved at innbyggerne har tillit til lokalpolitikerne, og at de 

folkevalgte setter dagsorden, styrer ressursbruken, er ombud for innbyggerne og leverer det de lover. 

Bevisst bruk av IKT kan bidra til å styrke lokaldemokratiet gjennom god kommunikasjon, dialog og 

samhandling med innbyggerne.» 

Vurdering 

KommuneTV vil hjelpe oss med å 

 

 få større åpenhet rundt de politiske møtene 

 få større publikum og nå ut til flere målgrupper 

 øke engasjementet for lokalpolitisk arbeid 

 gjøre de enklere og mer attraktivt for innbyggerne å følge kommunestyremøtene 

 

Teknologien er slik at dette er en enkel produksjon å levere og kan betjenes av møtesekretæren. Det er 

vanlig å ha kamera mot salen, podiet med ordfører og talerstolen. Siden podiet og ordfører står ved 

siden hverandre hos oss, kan vi klare oss med ett kamera her i tillegg til det som viser 

kommunestyresalen. En egen modul sørger for at det som vises fra prosjektor kommer som egen 

kameravinkel i samme bilde som ordfører/talerstol.  

 

Produktet KommuneTV er skreddersydd for å kunne sende kommunestyremøte direkte over internett. 

Innbyggere og andre kan følge med fra sofakroken via iPad, Android eller PC. KommuneTV leveres 

komplett med programvare, kamera, kabler og annet teknisk utstyr som er nødvendig. Lydanlegg som 

det tidligere er bevilget midler til, kommer i tillegg til dette. 

 

KommuneTV har en etableringskostnad på kr 120 000og et abonnement pr. år på kr 24 000.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Prognosen for årets budsjett tilsier et stort merforbruk. En slik investering vil ytterligere forverre 

denne situasjonen. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen spesielle. 



 

Nesset kommune Arkiv: L12 

Arkivsaksnr: 2014/89-14 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 65/14 05.06.2014 

Nesset kommunestyre 53/14 19.06.2014 

 

Oppstart av detaljreguleringsplan - Gangvei til Rød - Finansiering 

Vedlegg 

1 Særutskrift - Finansiering av planarbeid - Gang og sykkelvei mellom Klokset og Rød 

2 Fråsegn ved varsel om oppstart av reguleringsplan for gang- og sykkelveg Klokset - 

Rød 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune starter videreføring av arbeidet med å lage detaljreguleringsplan for fremtidig gang- 

og sykkelvei fra Hargauten til Jevika på Rød. 

 

Det gis en bevilgning på kr 500 000 til formålet. Dette finansieres med bruk av Kraftfondet. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 05.06.2014  

Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Det søkes om refusjon fra offentlige myndigheter for arbeidet med reguleringsplanen i 

sammenheng med finansieringen av utbyggingen. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 05.06.2014 

Nesset kommune starter videreføring av arbeidet med å lage detaljreguleringsplan for fremtidig gang- 

og sykkelvei fra Hargauten til Jevika på Rød. 

 

Det gis en bevilgning på kr 500 000 til formålet. Dette finansieres med bruk av Kraftfondet. 

 



Det søkes om refusjon fra offentlige myndigheter for arbeidet med reguleringsplanen i sammenheng 

med finansieringen av utbyggingen. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommunestyre bevilget kr 100 000 i  sak 068/2013 til oppstart av planarbeid for å lage 

detaljreguleringsplan for fremtidig gang- og sykkelvei fra Hargauten til Jevika på Rød.  

 

Status så langt: 

- Nesset kommune har i brev av 10.12.2013 meldt oppstart av planarbeidet.  

- Nesset har gjennomført åpen anbudsrunde, via Doffin, for valg av planbistand. 

 

Kostnad for bistand for planlegging er kr 420 000. Det er nødvendig å avklare finansiering av videre 

fremdrift for prosjektet.    

Vurdering 

Det er i anbudsdokumentet lagt til grunn at første utkast til detaljreguleringsplan skal være ferdig 30. 

november 2014. Det betyr at planarbeidet vil starte opp like etter sommerferien.  

 

Rådmannen legger opp til å følge samme fremgangsmåte som i planprosessen for planlegging av gang- 

og sykkelvei på strekningen Stubø - Brekken.  

 

Til dispensasjon på Kraftfondet etter kommunestyrets møte 22.05.2014 er kr 822 000,-. Rådmannen 

foreslår at det bevilges kr 500 000 til formålet med finansiering fra Kraftfondet. Det tas da høyde for 

noen uforutsette kostnader som kan oppstå underveis i planprosessen.   

 

Bevilgning i sak 068/13 må knyttes opp til arkeologiske undersøkelser, som Møre og Romsdal 

fylkeskommune har kostnadsberegnet til kr 87 600,-, jfr brev 31.01.2014.  

 

Rådmannen vil sondere mulighetene for noe ekstern finansiering av planarbeidet, siden kommunen i 

utgangspunktet tar på seg en planoppgave som Statens vegvesen egentlig har ansvaret for.  

Økonomiske konsekvenser 

Det avsettes kr 500 000 fra Kraftfondet.  

 

Betydning for folkehelse 

Gang- og sykkelvei har stor betydning for folkehelsen.  



Nesset kommune Arkiv: L12

Arkivsaksnr: 2013/708-1

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 79/13 22.08.2013

Nesset kommunestyre 68/13 05.09.2013

Finansiering av planarbeid - Gang og sykkelvei mellom Klokset og Rød

Vedlegg
1 Referat frå møte med Statens vegvesen- 18.04.13
2 Kommuneplanen utsnitt Klokset
3 Kommuneplanen utsnitt Rød
4 Kommuneplanen utsnitt Toven

Rådmannens innstilling

Nesset kommune starter opp arbeid med å lage detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Klokset til Rød. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gang og sykkelvei på 
nevnte strekning. 

Det avsettes kr 100 000 fra Kraftfondet til dekning av foreløpige utgifter knyttet til ROS analyse/ 
arkeologiske undersøkelser med mer. 

Behandling i Nesset formannskap - 22.08.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 22.08.2013

Nesset kommune starter opp arbeid med å lage detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Klokset til Rød. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gang og sykkelvei på 
nevnte strekning. 

Det avsettes kr 100 000 fra Kraftfondet til dekning av foreløpige utgifter knyttet til ROS analyse/ 
arkeologiske undersøkelser med mer. 



Behandling i Nesset kommunestyre - 05.09.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 05.09.2013

Nesset kommune starter opp arbeid med å lage detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra 
Klokset til Rød. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gang og sykkelvei på 
nevnte strekning. 

Det avsettes kr 100 000 fra Kraftfondet til dekning av foreløpige utgifter knyttet til ROS analyse/ 
arkeologiske undersøkelser med mer. 

Saksopplysninger

Nesset kommune har i planstrategien 2012 – 2015 skissert oppstart av arbeid med reguleringsplaner
for gang- og sykkelveier både til Rød og Toven/ Tiltereidet.

I møte med Statens vegvesen 18. april 2013 ble bl.a videre planlegging av gang- og sykkelveier 
drøftet. Statens vegvesen har verken økonomi eller ressurser til å gjennomføre 
reguleringsplanprosesser for ønskete gangveitrekninger. Konklusjonen fra møtet var at Statens 
vegvesen ville konsentrere seg om videre planlegging av gangvei fra Brekken til Tiltereidet. Nesset 
kommune må eventuelt selv ta initiativ til å starte planlegging av gangvei i retning mot Rød.

Statens vegvesen har ikke avsatt midler til bygging av gangveier i Nesset før tidligst 2022/23. 

Vurdering

Det er forholdsvis omfattende arbeid med å lage en reguleringsplan for fremføring av gang- og 
sykkelvei. I dag er det gangveiforbindelse mellom Hargauten og Eidsvåg sentrum. 
Rådmannen mener den beste løsningen vil være at starten på gangveien videre mot Rød følger veien 
Lensmannsbrekka i stedet for å planlegge utvidelse av fv 62 ovenfor Hargauten boligfelt. 

Det er flere forhold som må utredes. Bl.a må en påregne krav om grunnundersøkelser i området ved 
Høvika og arkeologiske undersøkelser av hele planområdet. Andre forhold vil en få avklart nærmere 
gjennom melding om oppstart av planarbeidet.

Trase for gangvei er nedfelt i kommuneplanens arealdel. Rådmannen vil foreslå at planavgrensningen 
utvides noe i forhold til det trasevalget som er tatt inn i kommuneplanens arealdel. På Rød dreier det 
seg om å forlenge traseforslaget ca 300 meter lengre vest, og strekke den ca 300 meter lengre mot øst 
ved Klokset. 

Det vurderes at det ikke er krav om planprogram og særskilt konsekvensutredning i planarbeidet, da 
det legges opp til å lage en planbeskrivelse som har fokus på bl.a følgende temaer;

- Risiko og sårbarhetsanalyse
- Landbruk og jordverninteresse
- Universell utforming
- Kulturminne/ naturmangfold
- Trafikk/samferdsel
-



Plangrense øst – Lensmannsbrekka 

Plangrense vest – Rød

Rådmannen foreslår at det i løpet av høsten 2013 kunngjøres oppstart av planarbeidet for gang- og 
sykkelvei frem til avkjørsel opp til Skogtun familepark. Det gir mulighet for sikrere ferdsel langs FV 
62 for gående til/fra Lyster og helt inn i til Eidsvåg sentrum. Etter avsluttet oppstartsmelding 
igangsettes anbud/ prisforespørsel for bistand til å lage reguleringsplan. 

Rådmannen forventer at Statens vegvesen i løpet av 2013-14 tar initiativ til å starte planlegging for 
videreføring av gang- og sykkelvei fra Brekken frem til Tiltereidet. Dette planarbeidet må skje i nær 
dialog med Nesset kommune slik at en kan samordne planlegging og utbygging av kommunalt vann 
og avløpsnettet på denne strekningen. Nesset kommune har allerede startet VA-planleggingen på 
strekningen. 

Økonomiske konsekvenser

Kostnadene med å gjennomføre en planprosess er vanskelig å forutsi før en har innhentet 
prisforespørsler fra konsulentfirmaer. 



Rådmannen foreslår at i første omgang avsettes det kr 100 000 fra kraftfondet til dekning av utgifter til 
bl.a arkeologiske undersøkelser med mer. Videre finansiering vil bli fremmet i egen sak senere. Pr 
01.07.2013 er det ca kr 720 000 til dispensasjon fra Kraftfondet. 

Betydning for folkehelse
Tilrettelegging av gang- og sykkelveier har meget stor betydning for folkehelsa. 
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Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde ● Besøksadresse:  ● Telefon: 71 25 80 00 ● Telefaks:  

e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no 

 

 
 

 

  
 

 

 
 
 

Nesset kommune - detaljeregulering - reguleringsplan - gang- og 

sykkelveg FV 62 strekninga Klokset - Rød - fråsegn ved varsel om 
oppstart 
 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 

  

Automatisk freda kulturminne 

Vi vurderer traséen til å ha eit potensiale for funn av automatisk freda kulturminne. I 

området Høvik/Kvernberget er det gjort fleire funn tidlegare, både nede ved sjøen og 

lenger oppe. Vi varslar derfor at det vil bli stilt krav om arkeologisk registrering, jamfør 

Kulturminnelova § 9, i samband med planen. Jamfør § 10, same lov, er det tiltakshavar 

som må dekke kostnadane ved registreringa.  

 

Det vil i områda med dyrka mark i planområdet vere aktuelt å sjakte med maskin etter 

busetnadsaktivitet og andre automatisk freda kulturminne under markoverflata. Tiltaks-

havar må sjølv skaffe gravemaskin med førar til registreringa, jf. Kulturminnelova § 10. 

Gravemaskina bør helst vere 10-15 tonn, og ha skuff med flatt skjær på minst 1,20 m 

breidd i tillegg til rotor- og tiltfunksjon. Vi føreset også at tiltakshavar gjer naudsynt 

påvising av kablar og rør i aktuelt område og varslar alle grunneigarar som vert berørt 

av tiltaket før registreringa gjennomførast. 

 

Vi reknar at registreringa let seg gjennomføre innanfor rammene av maksimalt to 

vekeverk feltarbeid, noko som gjev ei økonomisk ramme på 60 000,-. Dette dekkjer løn 

og administrasjonsutgifter, samt reise- og opphaldskostnadar etter statlege satsar. I 

tillegg kjem for- og etterarbeid på fem dagsverk. Denne typen arbeid er friteke frå 

meirverdiavgift. Det kan i samband med registreringa verte aktuelt å datere eventuelle 

funn, særleg der ein er i tvil om alder og vernestatus. Det vert difor budsjettert med 

inntil 3 C14-analysar à kr. 4200,- i tillegg til arbeidet. 

 

Samla økonomisk ramme for det arkeologiske arbeidet utgjer etter dette: 

 

2 vekeverk feltarbeid à 30.000,-    60.000,- 

5 dagsverk à 3.000,-     15.000,- 

314C-prøver à 4.200,-     12.600,- 

Sum        87.600 
 

Tinging av feltarbeid må vere skriftleg, og fakturaadresse må gå klart fram. Vi ber og om å 

få tilsendt mest mogleg oppdatert kartmateriale ved eventuell tinging. 

 

Nesset kommune 

Kommunehuset 

6460   Eidsvåg i Romsdal 

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

2013/708 16.12.2013  77082/2013/ Johnny Loen, 71 25 82 88  31.01.2014 
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Planfagleg vurdering 

Framlegget er i hovudsak i samsvar med kommuneplanen. Gangveg er elles å sjå som 

eit samfunnsnyttig tiltak, og på denne strekninga vil tiltaket utløyse moglegheiter for 

sykling mellom bustaden på Rød og kommunesenteret. Vi er positive til dette. 

 

Konklusjon 

Det vil bli stilt krav om arkeologiske registreringar. Utover dette har vi ikkje merknader til 

oppstart. 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir. 

 

 

Med helsing  

  

Ole Helge Haugen  Johnny Loen 

Fylkesplansjef  Plansamordnar 

 

 

Fagsaksbehandlar 

Automatisk freda kulturminne: Arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 25 89 03 

 

 

Kopi: 

Statens vegvesen, Region midt 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, her 

 

 

  

 



 

Nesset kommune Arkiv: 140 

Arkivsaksnr: 2012/1390-12 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 54/14 19.06.2014 

 

Offentlig ettersyn - Planprogram - Interkommunal arealplan for sjøområdene på 

Nordmøre 

Vedlegg 

1 Forslag til Planprogram 0505 2014 II (4) 

2 Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre - forslag til planprogram og 

søknad om å forlenge prosjektperioden 

3 Søknad om forlenging av planarbeidet 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 at forslaget til planprogram, datert 

5. mai 2014, for kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre, legges ut til offentlig frem til 15.09.2014.  
 

Nesset kommune godkjenner utvidelsen av prosjektperioden til prosjektet «Interkommunal 

kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» fra to til tre år. 

 

 

Saksopplysninger 

I brev av 09.05.2014 har ORKidé oversendt  

- Forslag til planprogram for interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre   

- Finansiering av et års forlengelse av prosjektet «Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene 

på Nordmøre», 
 
Planarbeidet er et interkommunalt plansamarbeid etter plan- og bygningslovens § 9 (interkommunalt 

plansamarbeid). Planarbeidet er organisert som et prosjekt med en felles prosjektleder. Kontorplass og 

arbeidstakertilknytning er lagt til Tingvoll kommune som er valgt som vertskommune.  

 

Arbeidsutvalget i ORKidé og en representant fra Nesset kommune er styringsgruppe for prosjektet. 

Prosjektleder har hatt bistand fra en arbeidsgruppe (en fagperson fra hver kommune).  

 



Nordmørskommunene får gjennom dette arbeidet en felles plan for arealbruk i sjø. ORKidé har etablert et 

prosjekt med en økonomisk ramme på 3,6 mill. kroner over to år, med betydelig finansiering fra 

fylkeskommunens ”Marint miljøsikrings- og verdiskapingsfond”.  

 

Sjøområdeplanleggingen skal ved hjelp av økosystembasert forvaltning, legge grunnlag for verdiskaping i 

sjøområdene på Nordmøre. 

 
Prosjektmål:  

1. Felles kommunedelplan (pbl. §11) for sjøområdene vedtatt av kommunene med arealdel (kart/GIS), 

bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensvurdering.  
2. Rutinebeskrivelse (metode) for saksbehandling  

3. Opplegg for implementering og evaluering av felles planverk  

4. Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase  

 

Etter gjennomført prosjekt forventes nytten å bli:  

a) Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling  

b) Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer sjøbasert arealbruk  

c) Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet  

d) Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen  

 

Nå foreligger et forslag til planprogram som skal godkjennes i alle deltakerkommunene (pbl. § 9-3). 

Endelig plan skal vedtas i hvert av kommunestyrene når den foreligger. Den enkelte kommune skal være 

forvaltningsmyndighet for sine sjøarealer.  

 

Vurdering 

Nesset kommune er involvert i to planprosesser knyttet til arealplanlegging av sjøområdene i kommunen.  

Romsdalsfjordprosjektet omfatter fem kommuner, mens planarbeidet for sjøarealene på Nordmøre dekker 

11 kommuner.  

 

Det er redegjort for utredningsbehovet i «Forslag til Planprogram» kapittel 4. Her er det angitt 12 

plantemaer og 20 utrednings- og sammenstillingspunkter. Problemstillingene som omhandles i forslaget til 

planprogram danner en del av fundamentet for selve sjøområdeplanen.  

 

Rådmannen har ingen merknader til planprogrammet datert 5. mai 2014 . Det tilrås derfor at programmet 

sendes ut på høring som foreslått. 

 

ORKidé ser at planarbeidet blir noe mer omfattende en først antatt. Det er derfor behov for å forlenge 

prosjektperioden med ett år, frem til august 2016.  Det medfører en prosjektkostnad for Nesset kommune 

på kr 15 000,-. Rådmannen har ingen merknader til forlengingen av prosjektet.     
 

Økonomiske konsekvenser 

Nesset kommunestyre bevilget i sak 07/2013 kr 50 000 til planarbeidet, ut fra skissert egenandel på kr 

30 000. Det ble da tatt høyde for noe større prosjektutgifter.   

 

Betydning for folkehelse 

 



Vertskommune:Tingvoll Prosjektledelse Tel.97720521

INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN FORSJØOMRÅDENEPÅ
NORDMØRE

Kortnavn:«SjøområderNordmøre».

Forslag til planprogram

5. mai2014.
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1. INNLEDNING 
Sjøområdene som omfattes av dette prosjektet er relativt store og mangfoldige med: 
i) dypområder til grunne områder, 
ii) skråninger til slett bunn, 
iii) områder med holmer og skjær, samt fjorder og områder med nesten ingen holmer og skjær 
iv) mange biologiske ressurser: fisk, bunndyr, tang, tare og ulike naturtyper 
v) 71 vassdrag med anadrom fisk (laks og sjøørret) omkranser sjøområdene 
 
Prosjektet «Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» gjennomføres for å kunne 
kjøre en helhetlig og økosystembasert (bærekraftig) planleggingsprosess. Vi har som mål å få til en 
regional plan for bruk av sjøareal på Nordmøre for et sammenhengende og dynamisk fjord- og 
kystsystem. Ordfører og RådmannsKollegiet på Nordmøre (ORKidé) ser for seg en utvikling som tyder 
på at Sjøareal etter hvert vil bli en knapphetsfaktor, og det var derfor viktig at sjøarealene får en best 
mulig utnytting, ikke minst i forhold til næringsformål og næringsutvikling. Kommunal behandling av 
saker knyttet til arealbruk i sjøen blir i dag håndtert ulikt fra kommune til kommune. Saksmengden 
varierer, sakene er ofte komplekse, og saksbehandlingen kan derfor bli lite effektiv, eller mangelfull 
med fare for etterslep med klagebehandling. 
 
Sjøområdene våre er en felles ressurs, der kommunegrensene ikke stopper effekter av tiltak og 
virksomhet. Tiltak i en kommune vil ofte ha virkninger for naboene. Det er derfor viktig å sikre at de i 
nabokommunene som påvirkes av effekter av planlagte tiltak i en kommune sikres medvirkning. Det er i 
dag også knyttet en grad av uforutsigbarhet til saksbehandlingen, siden kommunene har ulike 
holdninger til arealbruk i sjø. 
 
ORKidé har fått kr 1.600.000 fra Møre og Romsdal fylkeskommune (fra Marint Miljøsikrings- og 
Verdiskapingsfond), til utforming av felles plankart med bestemmelser knyttet til arealbruken i 
kystsonen i kommunene. ORKidé er prosjekteier og 11 deltakende kommuner i denne sammenheng er: 
Kristiansund, Tingvoll, Halsa, Smøla, Eide, Averøy, Sunndal, Surnadal, Aure, Gjemnes + Nesset i 
Romsdalen.  Kommunene bidrar med kr 2.000.000. Prosjektbudsjettet er totalt på kr 3,6 millioner. 
 

1.1 Interkommunalt samarbeid og kommunale bindende vedtak 
Prosjektet forankres juridisk i plan- og bygningslovens § 9-1 om interkommunalt samarbeid. Hvert 
enkelt kommunestyre må fatte juridisk bindende vedtak for sine områder, jf. bestemmelsene om 
kommunedelplan. 
 
Tydeligere nasjonale og regionale føringer har sammen med et stadig økende press på sjøområdene fra 
ulike interesser skapt et behov for oppdaterte planer og mer helhetlig forvaltning. Kommunene i 
prosjektet forvalter deler av det samme fjordsystemet. Ny Plan- og bygningslov (PBL) inneholder en 
klar oppfordring til kommunene om å drive et interkommunalt plansamarbeid når det er hensiktsmessig 
å samordne planleggingen over kommunegrensene, og når det anses nødvendig for å ivareta hensyn og 
løse oppgaver som går utover den enkelte kommune, jf. PBL § 9-1. Ved å kjøre en felles planprosess vil 
det lette arbeidsmengden i den enkelte kommune, samtidig som man kan dra nytte av hverandres 
kompetanse. Det vil videre skape et felles forvaltningsgrunnlag og mulighet for en mer ensartet 
forvaltningspraksis i planområdet. I dette planprogrammet har vi også hentet inn informasjon fra et 
tilstøtende og pågående prosjekt: «Sjøområdeplan for Romsdalsfjorden 2013». 
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1.2 Formål med planen 
Sjøområdeplanleggingen skal ved hjelp av økosystembasert forvaltning (bærekraftighet)  legge grunnlag 
for verdiskaping i sjøområdene på Nordmøre. 
 
Prosjektmål 
 Lage en felles kommunedelplan (PBL § 11) for sjøområdene vedtatt av kommunene med arealdel 
 (kart/GIS), samt bestemmelser og planbeskrivelser med konsekvensvurderinger 
 Lage en rutinebeskrivelse (metode) for saksbehandling 
 Lage et opplegg for implementering og evaluering av felles planverk 
 Etablere felles og åpent tilgjengelig kunnskapsbase 
 Foreta interesseavklaringer vedrørende arealbruk 
Effektmål 
Etter gjennomført prosjekt forventes nytten å bli:  

 Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling  
 Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer sjøbasert arealbruk  
 Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet  
 Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen  
 Sikre god sameksistens mellom havbruk/fiskeri og miljø- og friluftsinteresser. 
 

2. ORGANISERING AV PLANARBEIDET 
 

2.1 Organisering: Styringsgruppe, arbeidsgruppe og prosjektleder 
Styringsgruppen (figur 2.1): Arbeidsutvalget (AU) i ORKidé + en representant for Nesset kommune 
utgjør styringsgruppen for prosjektet, se figur under. Styringsgruppa har det overordnede ansvaret for 
prosjektets fremdrift. Styringsgruppen er ikke delegert myndighet fra den enkelte kommune til å fatte 
planvedtak, planvedtakene skal fattes i hver av de deltakende kommunene.  

Arbeidsgruppen: Alle deltakende kommuner har utpekt én representant hver til en arbeidsgruppe for 
daglig prosjektoppfølging i kommunene. Møre og Romsdal fylkeskommune ved Plan- og 
Analyseavdelingen deltar som observatør og planfaglig rådgivning i arbeidsgruppa. Planarbeidet er 
organisert som et prosjekt: INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN FOR SJØOMRÅDENE PÅ 
NORDMØRE, med kortnavn: «Sjøområder Nordmøre» med en felles prosjektleder. 

Prosjektleder: Kontorplass og arbeidstakertilknytning legges til Tingvoll kommune som er vedtatt som 
vertskommune (ORKidé sitt arbeidsutvalg den 8. mars 2013). Jens-Eric Eliassen ble tilsatt som 
prosjektleder fra 21. august 2013. Prosjektperioden er 2 år fra den datoen. Det arbeides for å få på plass 
et tredje prosjektår. 
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Figur 2.1. Organisering av planarbeidet:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Severin Bjurstedt, Sunndal kommune, deltok i Arbeidsgruppen i perioden august 2013 til april 2014. 
Inger Helene Hagen Sira (i permisjon), Tingvoll Kommune deltok i Arbeidsgruppen i perioden august 2013 til april 2014. 
 
 

2.2 Planprosess 
Planprosessen skal følge reglene for kommuneplanlegging. Planprogrammet skal gi en oversikt over 
innhold i planen, planprosess, utredningsbehov i form av konsekvensutredninger, organisering av 
arbeidet, fremdrift og opplegg for medvirkning. 
 
 

2.3 Fremdriftsplan 

En oversikt over fremdriften i dette interkommunale sjøplanprosjektet er vist i tabell 2.2: 

Tabell 2.2: Oversikt over fremdriftsplanen. St.gr = Styringsgruppen for prosjektet, 11 kommuner. 
FMMR = Fylkesmannen i Møre og Romsdal. MRFYLKE = Møre og Romsdal Fylkeskommune. 
GisLink = Geografiske informasjonssystemer (database for planparametre). PLANTEMA: Kartlegging 
og utredninger, sammenstille kunnskap, analysere interessekonflikter, utrede og prioritere. 
PL=Prosjektleder. 
  

Styringsgruppe er Arbeidsutvalget (AU) i ORKidé + Nesset 
 
Ingunn Golmen, Aure (leder)    Per Kristian Øyen, Kristiansund, nestleder 
Ståle Refstie, Sunndal    Olaug Haugen, Tingvoll 
Ann Kristin Sørvik, Averøy    Peter Ardon, Halsa 
Eivind Vartdal Ryste, M&R Fylkeskommune Rolf Jonas Hurlen, Nesset kommune. 

Prosjektleder 
Jens-Eric Eliassen 

Arbeidsgruppe 
Odd Arild Bugge,  (Kristiansund)  Erlend Lund Tveekrem (Tingvoll) 
Odd Eirik Hyldbakk  (Halsa)   Per Ottar Brattås    (Smøla) 
Gunnar Olav Furu  (Sunndal)   Bodil Gjeldnes   (Surnadal)    
Tove V. Herskedal  (Eide)   Martin Roald Waagen  (Averøy)  
Bernt Olav Simonsen (Aure)   Hogne Frydenlund   (Nesset)  
Olav Inge Hoem  (Gjemnes)  Johnny Loen   (Møre og Romsdal Fylke) 
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Tab.2.2 Fremdriftsplan

Sjøområder Nordmøre KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3

Arbeidsgruppen
Møte 1 

T ingvoll
Møte 2 
Kr sund

Møte 1) 
3,4 og 5.

Møte  
Averøy

Møte 
Sunndal

Møte 
Surnadal

Utarbeide "Forslag til 
planprogram"

Plan- 
forum 

260214

Utarbeide "Forslag til 
planprogram"

PL til 11 
kommu-
ner

PL til 11 
kommu-
ner

Info 
St.gr.

Planpr. 
St.gr. 

090514

Varsel om planoppstart
Planpro- 

gram 

Planpro- 

gram 

Førstegangsbehandl ing 

av  planprogram

Høring og offentl ig 

ettersyn av 

Planprogram

Hørins- 

frist 6 

uker.

Hørins- 

frist 6 

uker.

Bearbeide hørings-

merknader

2. gangsbehandl ing / 

vedtak av  planprogram

Medvirkning Medvirkning/møter med statlige etater, forskningsinstitusjoner, næringsaktører, organisasjoner og private (se kap 6.3).

Utarbeiding av planforslag
Hoved 

plan

Hoved 

plan

Hoved 

plan

Hoved 

plan

Hoved 

plan

Hoved 

plan

Hoved 

plan

Hoved 

plan

Plan 

St.gr.

PLANTEMA:

Naturmangfold

Fri lufts l iv

Kulturminner, -mi l jø

Samferdsel

Forurensning

Oppdrett

Vi l l -laks  og s jøørret

Annen næring

Arbeidsplasser
Plankart, 

bestemmelser.
GisLink 

MRFYLKE

GisLink 

MRFYLKE

GisLink 

FMMR

GisLink 

FMMR

GisLink 

MRFYLKE

GisLink 

MRFYLKE

GisLink 

MRFYLKE

GisLink 

MRFYLKE
Planbeskrivelse med 

KU/ROS

Førstegangsbehandl ing 

av  plan

Høring og offentl ig 

ettersyn av Planfors lag

Bearbeide hørings-

merknader    

2. gangsbehandl ing / 

vedtak av  plan

Kunngjøring av planen

Tema Fargekode Tema Fargekode Arbeidsgruppen:

Varsel og høringer Høringsmerknader Møte 3: Nesset

Utredninger Vedtak/behandling i kommunene Møte 4: Eide

KU/ROS Kunngjøring av planen Møte 5 Gjemnes

Medvirkning

2013 2014 2015 2016
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3. OVERORDNEDE RAMMER OG AVGRENSINGER 

3.1 Overordnende rammer for planlegging av sjøområdene 

3.1.1 Plan- og bygningsloven (PBL)  

Kommunenes plikt til å integrere sjøarealene i den overordnede planlegging er blitt skjerpet inn 
gjennom den nye plan- og bygningsloven. Sjøarealplanen skal bestå av plankart med tilhørende 
bestemmelser og planbeskrivelse jf. PBL § 11-5.  
 
PBL § 11-7 nr. 6; Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone skal brukes for å 
planlegge sjøarealene. Arealformålet kan brukes for å angi arealbruk i sjø, vassdrag og i den tilhørende 
strandsone. Formålet kan deles inn i områder for ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, naturområder og 
friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon. Videre følger det av § 11-11 nr.3 at det kan gis 
bestemmelser om at arealbruken kan fastsettes særskilt for henholdsvis vannoverflaten, vannsøylen og 
bunnen. Det er videre gitt hjemler i § 11-11 for bestemmelser til dette arealformålet, og det kan etter § 
11-8 også fastsettes hensynssoner med visse retningslinjer og bestemmelser. 
 
Kapittel 9 i loven omhandler interkommunalt plansamarbeid.  Planarbeidet ledes av et styre med samme 
antall representanter fra hver kommune, og styret fastsetter selv regler for sitt arbeid og organiserer 
planarbeidet slik det finner det hensiktsmessig, jf. PBL § 9-2.  
 
For planprosessen og innholdet i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. lovens kapittel 
11. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område. De deltakende 
kommuner kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om planprosessen som etter loven er 
lagt til kommunen. Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område, jf. § 9-3. 
 
I dette prosjektet er Styringsgruppen ikke delegert myndighet fra den enkelte kommune til å fatte 
planvedtak, planvedtakene skal fattes i hver av de deltakende kommunene. 
 
Et flertall av kommunene kan til enhver tid anmode regional planmyndighet om å ta over planarbeidet 
som regional plan, på grunnlag av det planarbeidet som er utført, jf. § 9-4. 
 
Uenighet i plansamarbeidet reguleres gjennom § 9-5: 
 Er kommunene uenige om innholdet i det samlete planforslaget, kan styret eller den enkelte kommune 
anmode fylkesmannen eller regional planmyndighet om å mekle.  
 En kommune kan med tre måneders varsel tre ut av plansamarbeidet. De øvrige kommunene kan 
fortsette plansamarbeidet for det området de dekker. 
 Departementet kan pålegge den enkelte kommune fortsatt å delta i samarbeidet. 
 
Dersom en kommune eller regional planmyndighet ensidig ønsker å endre en plan etter kapittel 9 i 
loven, skal de øvrige deltakende og berørte parter få skriftlig varsel om dette før planarbeidet starter, jf. 
§ 9-6. 
 

3.1.2 Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven ble vedtatt i 2008 og erstattet Naturvernloven, fra 1970.  
Lovens formål er å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold 
og at økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, slik at den gir grunnlag for 
menneskers virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 
 
Loven har i tillegg forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter.  
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Andre viktige dokumenter for forvaltning etter denne lov: 
- Veileder om naturmangfoldloven kapittel II 
- Veileder til forskrift om utvalgte naturtyper 
 
I arbeidet skal det gjøres en særskilt vurdering av naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-12 jf. § 7. 
 

3.1.3 Annet aktuelt lovverk for planarbeidet 

Annet aktuelt lovverk (se kap 7.2) er: akvakulturloven, friluftsloven, havressursloven, havne- og 
farvannsloven, kulturminneloven, lakse- og innlandsfiskloven, matloven, vannressursloven og 
forurensningsloven. 
 

3.1.4 Vanndirektivet og Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskrifta) 

Vanndirektivet: Om vanndirektivet - EUs rammedirektiv for vann  
Europaparlament og råds direktiv 2000/60/EF om etablering av rammer for en felles vannpolitikk i EU 
(vanndirektivet) er et av EUs viktigste og mest omfattende og ambisiøse miljødirektiver. Tidligere var 
rettsaktene som omhandlet vann i EU fragmentert i separate temadirektiver om drikkevann, nitrater, 
avløp, forurensningskontroll, badevann og naturvern m.m. Med vanndirektivet ble alle disse temaene 
satt inn i en overordnet ramme, der beskyttelse og bruk av vannets økosystemer er det samlede 
overordnede målet. Dette var det første miljødirektivet som la grunnlaget for en mer helhetlig og 
samordnet forvaltning av et sentralt miljøelement, og tilnærmingen har senere blitt fulgt opp i bl.a. 
"havdirektivet". 
 
Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om 
nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, 
grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømål som skal være konkrete og målbare. Forvaltningen av 
vann skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, 
og tilrettelagt for bred medvirkning. Vanndirektivet trådte i kraft i EU 22. desember 2000. (Kilde: 
Vannportalen. http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=31147) 
 
Vannforskrifta er hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven og 
forvaltes av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet i fellesskap.  
Hovedmålet med vannforskrifta er å sikre god miljøtilstand i vann, både vassdrag, grunnvann og 
kystvann. Nordmørsfjordene og kysten utenfor inngår i Møre og Romsdal vassregion (Nordre Nordmøre 
og Søre Nordmøre Vassområder). Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for oppfølging av 
vassforskrifta, og leder nå et planarbeid med tanke på utarbeidelse av forvaltningsplan for alle 
vassområda i regionen. «Sjøområder Nordmøre» skal utarbeides i henhold til vannforvaltnings-
forskriften og ta hensyn til det pågående forvaltningsplanarbeidet. 
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3.1.5 Konvensjoner 

Biodiversitetskonvensjonen. 
Konvensjonens formål er å bevare det biologiske mangfoldet og å sikre en bærekraftig bruk. Vill-laks 
hører inn under dette. 
 
Den europeiske landskapskonvensjonen 
Formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å verne, forvalte og planlegge landskap. 
Konvensjonen omfatter alle typer landskap; by- og bygdelandskap, kyst- og fjellandskap, og legger 
særlig vekt på landskapet der folk bor og arbeider og der barn vokser opp. 
 

3.1.6 Nasjonale forventninger 

Regjeringens strategi for en konkurransekraftig havbruksnæring (2007) 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 2011 
Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen – areal til begjær, 2011 
Lov om Kulturminner (Kulturminneloven) 1978/2009. 
St.Meld. 22.8 (2012-2013) Verdens fremste sjømatnasjon (Sjømatmeldingen). 
 

3.1.7 Fylkes- og regionale planer 

Fylkesplan 2013-2016, Regional plan for Møre og Romsdal (vedtatt). 
Forvaltningsplan for vassregion Møre og Romsdal 2010- 2015 
Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjellskred i Møre og Romsdal (2011) 
FylkesROS-sjø, Møre og Romsdal Fylke (2007) 
Regional energi- og klimaplan (2010) 
Plan for kulturminnevernet i Møre og Romsdal (1999) 
 

3.2 Eksisterende kommunale planverk 
De samarbeidende kommunene har allerede hver for seg utarbeidet kommuneplaner – arealdelen - som 
dekker landarealer og sjøarealer, mens Smøla kommune har en kystsoneplan i tillegg. 
      Tidsrom 
Kommuneplan for Aure   2008-2019  
Kommuneplan for Averøy   2008-2018 
Kommuneplan for Eide   2004-2016 
Kommuneplan for Gjemnes  2002-2016 
Kommuneplan for Halsa  2004-2014 
Kommuneplan for Kristiansund 2009-2020 
Kommuneplan for Nesset  2012-2020 
Kommuneplan for Smøla  2007-2019  Gjelder Landareal. 
    + Kystsoneplan     1998 
Kommuneplan for Sunndal  2007-2015 
     + Kommunedelplan for Ålvundfjord  Vedtatt   020904 
     + Kommunedelplan for Sunndalsøra  Vedtatt   190302 
Kommuneplan for Surnadal  2007-2018 
Kommuneplan for Tingvoll   2007-2019  
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Når denne vedtatte «Interkommunale kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» blir vedtatt av 
samtlige 11 kommuner, da vil denne planen komme til erstatning for sjøområdene i de kommuneplanene 
som er nevnt ovenfor her. 

3.3 Planrangering 
Eksisterende vedtatte reguleringsplaner som omfatter sjøareal går foran denne sjøområdeplanen der det 
kan oppstå motstrid. Landbasert arealbruk i forbindelse med sjørelatert aktivitet forutsettes avklart i den 
enkelte kommune. En interkommunal plan er ikke en «overkommunal plan», men en sammensetning av 
flere formelt selvstendige kommunale planer. 

3.4 Juridisk forankring av sjøområdeplanen 
Prosjektet forankres juridisk i plan- og bygningslovens § 9-1 om interkommunalt samarbeid. Hvert 
enkelt kommunestyre må fatte juridisk bindende vedtak for sine områder, jf. bestemmelsene om 
kommunedelplan. 

3.5 Planinkludering og Planavgrensing 

Følgende defineres inn i sjøområdeplanen (se tabell 3.5 og figur 3.5 under): 

 En plan for 11 kommuner: Kristiansund, Tingvoll, Halsa, Smøla, Eide, Averøy, Sunndal, Surnadal, 
Aure, Gjemnes + Nesset i Romsdalen. Dvs fra kommunegrensa mellom Fræna og Eide i sør til 
fylkesgrensa mot Sør-Trøndelag i nord. Rindal kommune deltar ikke – har ikke kystlinje. Nesset 
kommune i Romsdal er inkludert (grenser til Tingvollfjorden). 
 Fra flomålet/sjøgrensa i elveoser og ned til sjøbunnen. Planområdet er avgrenset mot land i 
kystkonturen, basert på kote null av 1954 i kartverket (middelvannstand). 

 

Tabell 3.5: I dette planprogrammet skal følgende temaer diskuteres, noen temaer vil bli utredet: 
Inkluderes: Ekskluderes: 

Havner og kaier (Gods-, passasjer-, fiskeri-, fritidsbåt- og reiseliv) Areal på land, inkludert holmer og skjær 

Farleder, opplagsområder Kulturminner på land 

Nødhavner og ankringsområder. Areal utenfor 1 n.mil utenfor grunnlinjen 

Ilandsettingplasser for skip.   

Dumpingplasser for ammunisjon og skip.   

Samfunnssikkerhet slik som beredskap, nødhavner, havari, ulykker osv.   

Rekreasjonsområder i sjø.   

Friluftsliv, vannsport, reiseliv, kulturminner i sjø og landskapsvern   

Havbruksområder, nåværende og fremtidige.   

Forvaltning av fiskebestander, fiskeområder og anadrome fiskearter.   

Tang- og tarehøsting   

Biologisk mangfold, forvaltning av naturressurser i sjø   

Kulturminner i sjø og kulturminner nær sjø med hensynsone i sjø.   

Landskapsvernområder.   

Eksisterende forurensning og utslipp til sjø med fare for forurensing.   

Oljevernberedskap.   

Skape grunnlag for interesseavklaringer   
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Figur 3.5: Planområdet er Sjøområder (minus landområder) tilhørende 10 kommuner på Nordmøre, samt 

Nesset i Romsdal. Avgrensning ut i Norskehavet ved 1 n.mil utenfor grunnlinjen. 

 

Karttilpasning: Roar Moen, Tingvoll kommune. 

 

3.6 Grunnlag for fastsettelse av grenser for fremtidig arealbruk 
Det vil bli benyttet et sett av kriterier for egnethet av de ulike arealformåler i sjø. Deretter koples 
kriteriesettet mot temakart hvor en kan komme frem til egnede områder for de ulike formål. Grad av 
egnethet danner grunnlag for verdisettingen. Ved overlappende interesser må det gjennomføre 
kunnskapsbasert og/eller samfunnsøkonomiske avveiinger. 
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4. STATUS OG BEHOV FOR UTREDNINGER 
Alle tiltak og vurderinger i denne sjøområdeplanen må være kunnskapsbasert. Det må gå klart frem om 
kunnskaper finnes eller mangler. 
 
Eksisterende kunnskap: Det finnes en god del eksisterende kunnskap som planen kan bygge på. Dette 
vil bli fremstilt i en grønn «Faktaboks» 
 
Behov for utredninger: Det er behov for ny kunnskap og sammenstilling av eksisterende kunnskap til 
dette planformålet. En utredning ifm dette prosjektet vil bli markert med U eller S. 

1. Utredningen markeres med en U dersom de utredes av en ekstern organisasjon/eller 
Forsknings- og Utviklingsinstitusjon. 

2. Utredningen markeres med S dersom prosjektleder eller annen deltaker i 
arbeidsgruppen gjør en utredning/sammenstilling av foreliggende kunnskap for å få 
frem ny kunnskap innen et tema. 

 
Tabell 4.0 viser en oversikt over utredninger og sammenstillinger. Prosjektleder (PL) er koordinator for 
plantemaer, samarbeidsparter, institusjoner og andre som deltar. 
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Følgende 12 Plantemaer er vurdert: 

 

  

TABELL 4.0 BEHOV FOR UTREDNINGER/SAMMENSTILLINGER, UTFØRENDE ENHET OG SAMARBEID.

Tema Temanummer (løpende nummerert)

4.1 Naturmangfold 1

4.2 Friluftsliv, befolkningens helse 2

og oppvekstvilkår

4.3 Kulturminner, kulturmiljø og 3 4

kulturlandskap

4.4 Samferdsel 5 6 7

4.5 Forurensning og støy 8 9

4.6 Oppdrett 10 11

4.7 Fiske 12

4.8 Vill-laks og vill sjøørret 13 14 15

4.9 Dybdeforhold og hydrografi 16

4.10 Annen sjøbasert næring og 17 18

infrastruktur

4.11 Samfunnssikkerhet og 19

beredskap

4.12 Arbeidsplasser 20

KOORDINERING AV UTREDNING: PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL PL

Utredning (U), sammenstilling (S) S S S S S S S S U S S S S S U S S S S S

Hovedleveranse fra VI

Samarbeid og datagrunnlag:

Møre og Romsdal Fylkeskommune FK FK FK

Fylkesmannen i Møre og Romsdal FM FM FM FM FM FM FM FM FM

Miljødirektoratet MD MD MD MD MD

Fiskeridirektoratet FD FD FD FD FD FD FD

Kristiansund og Nordmøre KN KN

Havn IKS

Kommunene KO KO KO KO KO

Kystverket KV KV

Statens Vegvesen SV SV SV

Mattilsynet MT MT

Interesseorganisasjoner IO IO

MidtNorsk Havbrukslag MH MH

Norges Fiskarlag NF NF

Veterinærinstituttet VI

Møreforskning MF

NTNU Vitenskapsmuseet NU

Bedrifter( sjøbasert leveranse) BE BE

Havforskningsinstituttet HI HI

Norsk Institutt for Naturforskning NI NI

SINTEF SI SI

Prosjektleder PL
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4.1 Naturmangfold
Endelproblemstillingervil værenaturligå trekkeinn for å
ivaretanaturmangfoldi planarbeidet:

1. Avveiepåvirkningenfra eksisterendeog fremtidig
tiltak eller brukpålandskap,økosystemer,
naturtyperogarter.

2. Vurderedensamledebelastningen/effektenavde
konkretearealforslagenei planen,basertpåbest
mulig tilgjengeligkunnskap.

Biologiskmangfoldi planområdetskalforvaltesetter
prinsippetom økosystembasert(bærekraftig)
planleggingsprosess. Naturmangfoldloventarutgangspunkt
i at all naturskal forvalteskunnskapsbasert.Planområdet
berørerfølgendetemainnennaturmangfoldsomskal tas
hensyntil i arealdisponeringen:

� Verneområder(to nasjonalelaksefjorder,
naturvernområder,marinverneplanog
fredningssoner)

� Nærområdertil verneområder
� Marinenaturtyper
� Prioritertearter
� Artsmangfold
� Inngrepsfrienaturområder
� Verdifulle/utvalgtekulturlandskap
� Tangog taresomhøstbarressursog somverneområdefor fisk

Utredningav marintbiologiskmangfold:

1. Detvil væreviktig å tahensyntil marinenaturtyperog nøkkelområderfor spesielle
bestanderog artersomålegressenger,korallforekomsteretc.i arealavveiingene.
MiljødirektoratetogFylkesmanneni MøreogRomsdalharnoedatapåeksisterende
og fremtidigemarineverneområderi sjø. Gyteområderfor torsker viktig for
planområde, og Fiskeridirektoratetharnylig kartlagtgyteområder, ogdatagrunnlaget
vil bli frigjort til bruk i denneplaneni samarbeidmeddirektoratet.Det er ikke
ressursertil å foretaegnekartleggingergjennomdetteprosjektet,menvi vil gjøreen
sammenstillingav foreliggendekunnskaperfor å få fremny kunnskap innendisse
temaer.Det ernødvendigå haet godtsamarbeidmedenrekkeoffentligeetater.

TABELL4.1: EKSISTERENDE
KUNNSKAP.

Fiskeridirektoratet harkartlagt
viktige fiskefelterpåNordmøre.
Dataeneer tilgjengelige.

Naturbaseog Artsdatabanken: data
angåendeartsmangfoldfinnes.

INON: Inngrepsfrienaturområderer
registrert i inngrepsfrienaturområder
i Norge(INON).

Miljødirektoratet:harkartlagtog
dokumentertverdifulle
kulturlandskap.
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4.2 Friluftsliv, befolkningens helse og oppvekstsvilkår

Friluftsliv
Tilgangtil friluftsområderavhøykvalitet erviktig
for livskvalitet, folkehelseognæringsutvikling.
Planområdetkjennetegnesvedspesielt fine
naturomgivelser,og blir i varierendegradbrukt til
ulike formerfor friluftslivsaktiviteter.

Befolkningenshelseogbarn & unges
oppvekstsvilkår
Det forventesatplanarbeidetstyrkerfaktorersom
bidrarpositivt til folkehelsen,ogat detleggestil rette
for fysisk aktivitet for helebefolkningen.Barnog
ungesinteresserskalivaretas,og i detilfeller derdet
er interessekonflikterbørbarnsbehovfor
aktivitetsfremmendearealerveietyngreenndehittil
hargjort. Deter behovfor nyregistreringerav
friluftsområdenei planområdet.Barne-tråkkog
moro-tureri sjøbørvurderesutredetav denenkeltekommune.

Universell utforming
Meduniversellutformingmenesutformingeller tilretteleggingav hovedløsningeni de
fysiskeforholdeneslik at virksomhetensalminneligefunksjonkanbenyttesav flestmulig
(juridisk definisjonjf. Syse- utvalget).

Overordnedemålsetningeri planarbeidetmedtankepåfriluftsliv er:
� åsikrefriluftsområderfor dagensog for fremtidigebrukere,
� åutvikle og ivaretagodtilgangtil friluftsområder.

Utredningeri forhold til friluftsliv :

2. Forå kunnegjøreenhelhetligavveiningav arealbrukenerdetpåkrevdmed
registreringerav friluftsområderi heleplanområdet.Kommunenevil bli spurtom
registreringerav friluftsområderi sjøogderdetbørværehensynsoneri sjøved
friluftsområdernærsjø.Berørtemyndigheter,interesseorganisasjonerog personer
oppfordrestil å definerehvilke kvalitetersomkjennetegnerslike viktige
friluftsområder/badeplasser, samthvilke kriteriersomer viktige i verdisettingenav
dissefriluftsområdene.

TABELL4.2: EKSISTERENDE
KUNNSKAP.

Naturbase: Statligsikrafriluftsområde
erkartfestetogdataer tilgjengelige.

Utoverdissepregesplanområdetav
eldreregistreringerogutdatert
datagrunnlag.
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4.3 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap

NTNU Vitenskapsmuseetharforvaltningsansvaretfor kulturminnerundervanni vår region.
Angåendekulturminner/kulturmiljø/ kulturlandskappålanderdetfylkeskommunenvi skal
forholdeosstil.

«Kystpilgrimsleia» og FoU-styrt forvaltningav kulturminner:
Enbørværeoppmerksompå«Kystpilegrimsleia»(sjøveien
til Nidaros), ogatdettebør ivaretasi prosjektet.Det skal
væreFoU (forsknings- og utvikling) styrt forvaltningav
kulturminnerogkulturmiljø. Flerekommunerkangåsammen
for å kartleggedette.Genereltsetterkommunenepå
etterskuddmhtkartleggingav kultur- og fornminner.Noen
områderkanhaetstortpotensialemhtkulturminner,mende
er ikke kartlagti dag.Kulturminnererogsåforbundetmed
verdiskaping.Verdisettingenkanvurderesavderette
instanser.

Behovfor utredninger:
3. Kartleggekulturmiljø, kulturlandskapogkulturminner

undervannbasertpåinformasjonfra NTNU
Vitenskapsmuseeti Trondheim.

4. Kartleggeogutredekulturminnerpålandsomkanbli
påvirketav foreslåttearealformåli sjøbasertpå
informasjonfra Møreog RomsdalFylkeskommuneog
informasjonfra denenkeltekommune.Utredningene
vil baseresegpåeksisterendekunnskap.Det må
avklaresmedforvaltendemyndighethvilke
kulturminnerdetskaltashensyntil i planarbeidet,og
hvilke føringerdisseleggerfor arealdisponeringen.

TABELL4.3: EKSISTERENDE
KUNNSKAP.

Miljødirektoratet harkartlagten
del temadatai planområdet.

Sjekkemed
NTNU Vitenskapsmuseetomdet
finnesregistrertefunnav
kulturminneri planområdetfordi
detteeretområdemedstort
potensialefor marinarkeologiske
funn.Det kankommepåleggom
undersøkelservedeventuelle
reguleringsplanereller andretiltak i
området.Der kanværekulturminner
ogkulturmiljøerpålandsomkanbli
påvirketavaktivitet i sjø.

Askeladdenerenkilde til
kulturminner.Frededekulturminner
kanværegamle naust,derdetbør
væreenhensynssonei sjø.
«Kystpilgrimsleia»børnevnes.
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4.4 Samferdsel
Farleder og ferdsel: Sjøarealer genereltet allmentåpentferdselsområde.Ferdselsforbudi
sjøfastsettesgjernevedforskrifteravulike slageller av tillatelsersommedførerbegrensnin-
gerellerhindringerfor denallmenneferdselen.
Områderavsatttil ferdseli arealplanerfastsetterat i disse
områdeneskalferdselensomhovedregelskjeuhindretav
andretiltak. Kystverketharhovedansvaretfor farledene
og farledsstrukturen.

Ferdselssystemeti planområdetomfatteretnettverkav
ulike farledskategorier.Kystverketarbeidermedå utvikle
enny farledsnormalsomskalværeetviktig hjelpemiddel
for all planleggingav installasjonerog aktiviteteri
kystsonen.Arbeidetmedny Farledsnormalvil strekkeseg
et langtstykkeut tid før dener fullt ut utredetog i verk-
satt. Det børavklaresmedKystverkethvordanfarledene
skalfremstillesi plankartet.

Sjøtilknyttet industri og transport
Planområdetharenrekkesjønæreindustriarealerog
sjøveistransporttilknyttet disse.

Ankringsområder, opplagsareal,nødhavnerog
havneområder:
Kystverketharkartfestetprioriterteankringsområdersom
erbåndlagtfor installasjoner.Planområdetomfatteren
rekkefiskerihavner, havneterminalerog kaianleggi
planområdet.Planområdetinneholderogsået ilandsettingsområde(Hennset,Arasvikfjorden, Halsa). Det
avklaresmedKystverkethvordanankringsområder,opplagsarealer, nødhavnerog ilandsettingsområder
skaltashensyntil i planarbeidet.Havarikanforekommeogfartøyerkanbli liggendepåbunnenover
langtid.

Sjøtrafikk ognye samferdselsprosjekter
Planområdettrafikkeresav ferger, passasjerbåter, fiskefartøyer,fraktebåter, fritidsbåterog andre.
Miljøverndepartementet(MD)harsendtforslagtil endringeri regelverketfor vannscooterkjøringut på
høring.Det foreslåsherat detgis engenerellåpningfor kjøring medvannscootersålengemanholder
segminst400meterfra landi sjø.Nyesamferdselsprosjekter(f.eks.bruer,flytebruer) kangripeinn i og
hainnvirkning påplanområdet,avklaremedStatensVegvesen.

Behovfor utredninger:
5. Definerehvilke arealersomvil væreutilgjengeligefor akvakulturut fra Kystverketsine

interesser, avklaresi samarbeidmedFiskeridirektoratet. Kystverketarbeidermedåutvikle enny
farledsnormalsomvil bli etviktig hjelpemiddelfor all planleggingav installasjonerog
aktiviteteri kystsonen.AvklaresmedKystverket.

6. Hvilke hensynmåtasi forhold til havnerogkaianlegg.Avklare i samarbeidmed
Kystverket/KristiansundogNordmørehavnIKS. Vurderebehovfor og foreslåenstrategifor
lokaliseringeravsmåbåthavner,KLIF 140911og CINES-rapportnr 2 2011.

7. Leggeinn temakartsomviserområdermedstorbåttrafikk i samarbeidmedKystverketog
KristiansundogNordmørehavnIKS. Avklare hvordandetteskaltashensyntil i
arealdisponeringen.Nyesamferdselsprosjekter:hvilken innvirkningvil dissekunnehapå
planområdet.SamarbeidmedStatensVegvesen,Kystverketog KristiansundogNordmørehavn
IKS.

TABELL4.4.EKSISTERENDE
KUNNSKAP:

Nasjonal Transportplan (NTP)
2014-2023ogKystverket haroversikt
oversjøområdene.NTP beskriveralle
nyeprosjekter.Alle datasomangår
sjøtransporter tilgjengeligvia
Kystverketsnasjonalekystinfor-
masjonssystem:Kystinfo.

Kristiansund og Nordmøre havn
IKS haroversiktoverallehavneri
planområdet.

StatensVegvesenharoversiktover
veinettetinkludertfjordkryssinger.
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4.5 Forurensning og støy

Utslipp i sjø, deponeringsområde, støy ogstøysoner

Planområdetomfatteret deponeringsområde(dumpefelt
for eksplosiver),i Trongfjorden,mellomHalsaog
Tingvoll. StøysonevedKristiansundlufthavn
Kvernberget.Støysonerlangsvegtil sjø, fra havnerog
kaianleggog fra akvakulturanlegg.

Arbeidsgruppenønskerikke å foretautredningermht
støyi dennesjøområdeplanen.

Behovfor utredninger:
8. Utredningaveventuellforurensningsomkan

begrensepågåendeog fremtidig aktivitet i
planområdet.Sjekkesmedadekvateoffentlige
Direktorater,tilsyn ogkommuner.Sunndals-
/Tingvollsfjordenutredesbasertpå
publikasjonerbla hosMiljødirektoratet.
Er detforurensningi småbåthavner ogkandette
påvirkemiljøet?

9. Deterhevdetat havbruksvirksomhet, annen
kjentnæringsvirksomhetogkommunaleutslipp
kanhalokal negativpåvirkningmedtankepå
forurensninginnenfordetøkologiske
påvirkningsområdet.Dettekanutredessomen
delav detteprosjektet.Det ergjennomførtnoe
forskningi planområdetsomvil gi ossverdifull
kunnskapombærekraftigforvaltningav
sjøområdene.

TABELL4.5EKSISTERENDE
KUNNSKAP:

Det finnesnoenområdermedantatt
forurensetgrunnogsedimenti
tilknytning til industri,samtutslippfra
vann/kloakk.Gradav eventuell
industrirelatertogkommunal
forurensningbørsjekkes.Datafra
Miljødirektoratet finnes.Det finnesdata
omforurensningi båthavner.
Dumping/fyllingav masseri sjøkanha
påvirkningpåvannmiljøet.
Havbruksvirksomhetkanhalokal negativ
påvirkningmedtankepåforurensning
innenfordetøkologiskepåvirknings-
områdetogdettebørsjekkes.Det er
foretattenrekkemiljøundersøkelserav
oppdrettsanlegggjennomMOM
(Matfiskanlegg,Overvåkingog
Modellering).Det finner flere rapporter
omdette,bla utgitt av
Havforskningsinstituttet og i
fagtidsskrifter.
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4.6 Akvakultur
Det foregårenbetydeligakvakulturvirksomheti Planområdet(setabell4.6.1og4.6.2og figur 4.6)

Tabell4.6.2. Antall havbrukslokaliteterfor diversearterpåNordmøre:
Lokaliteter Laks Laks Laks
Sjøområder R.ørret R.ørret R.ørret
Nordmøre Matfisk Settefisk FoU/Avl Torsk Skjell Kveite Tare Sum

Aure 5 6 1
Averøy 9 0 1 3
Eide 1 0 2
Gjemnes 5 0
Halsa 8 2 1
Kristiansund 5 0 1
Nesset 1 0
Smøla 11 1 1 1
Sunndal 1 1 1 1
Surnadal 3 1
Tingvoll 3 3 1
SUM 46 16 6 3 1 7 1 80
Fiskeridirektoratetpr 5. mai2014.

TABELLL4.6.1 EKSISTERENDEKUNNSKAP:

Sintef harlagetenringvirkningsanalyseav Havbruksnæringeni MøreogRomsdal(Sintef2012).Denne
rapportengir enoversiktoververdiskapingi 2010(3,8mrdkr) ogsysselsetting(2900årsverk)i fylket.
Fiskeridirektoratet haroppdatertedatafor akvakultur.Det er44selskapsominneharhavbrukskonsesjoneri
MøreogRomsdalogdissehar162tillatelserfor havbrukav laksefiski MøreogRomsdalFylkepr 1. februar
2014.Nordmøreharenbetydeligproduksjonav laks,og i planområdeterdet82 lokaliteterfor akvakulturfor
matfiskproduksjoni sjøogsettefiskpåland.De flestekonsesjoneneergitt til matfiskproduksjonav laksog
sjøørret.Det erproduksjonbådepåytre kystog i fjordene.Det er1 konsesjonfor blåskjell-havbruk(setabell
4.6.2), 1 for tare, 7 for kveiteog3 for torski planområdet.Havbrukav torskfalt dramatiski perioden2008-
2012.Sysselsettinginnenoppdretteroppsummerti kap.4.12.
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Figur 4.6. Akvakultur: Godkjente oppdrettslokaliteter (røde, grønne og blå sirkler) på Nordmøre (mellom blå linjer). Kilde: 
Fiskeridirektoratet. 

 

Noen av konsesjonene er gitt til forskning og utvikling. Havbruksnæringen på Nordmøre har få, men 
meget store aktører. Næringen er godt organisert i produksjonsområdet mht felles utsett og brakklegging 
(Nordmørsmodellen). Mange havbruksanlegg i sjø er store, og det er behov for data angående 
anleggenes arealbeslag på sjøbunn i form av fortøyningstau og ankere.  

Behov for utredninger:  

10. Vurdere egnede arealer for å drive bærekraftig havbruksvirksomhet basert på 
kriterier og metodikk fra forvaltningsmyndighetene. Avklare hvilke former for havbruk som er 
aktuelle i planområdet. Avklare hvilket samlet behov havbruksnæringa har for tilgjengelig areal, 
både eksisterende og fremtidig. Vurdere dette opp mot andre interesser i arealaveiningene. 

11. Havbruksnæringen benytter sjøarealer til overflatestrukturer og fortøyninger. I 
prosjektet skal vi hente inn data og legge inn faktisk arealbruk for hvert enkelt eksisterende 
akvakulturanlegg i sjøområdene. Utredes i samarbeid med Fiskeridirektoratet, Møre og Romsdal 
Fylkeskommune og kommunene. Ses i sammenheng med annen arealbruk. 
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4.7 Fiske
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Behovfor utredninger:

12.Avklareviktighetenavog vurdereulike fiskeriinteresseroppmotandreinteresseri områder.
Utredeområdersomoverlapperderfor eksempelregistrertefiskeområdererav interessesom
havbruksområder.Kontaktefiskarlagog Fiskeridirektoratet.

4.8 Vill -laks og vill sjøørret

I St.meld.nr. 8 (1999-2000)«Regjeringensmiljøvernpolitikk ogriketsmiljøtilstand»siesdet:Norgehar
enmegetstorandelav verdenstotaleressurserav atlantisklaks,oghardervedogsået særlig
internasjonaltansvarfor dennearten.Regjeringensier: «..styrkeinnsatsenmotdeviktigste
trusselfaktorene,herunder:

� lakseparasittenGyrodactylussalaris
� lakselus
� rømningav oppdrettslaks
� uheldigeeffekterav inngrepi vassdrag»

Miljødirektoratetsier:«Innsigetav lakstil norskevassdragerhalvertsiden80-tallet».

TABELL4.7: EKSISTERENDEKUNNSKAP:

Fartøyer og fiskere: Detvar667registrertefiskefartøyeri MøreogRomsdalfylke i 2012,hvorav203
fartøyerog312fiskerei de11 kommuneneinnbefatteti detteprosjektet.Flestepartenav fiskerne
arbeiderombordi fartøysomfisker utenforsjøområdene påNordmøre,dvsi Nordsjøen,Norskehavet,
Barentshavetog langsøvrigeNorskekysten.

Ressurser:SjøplanområdeNordmøreharmangeressursområdersomf.eks.gytefelt,oppvekstområder
ogvandringsruterfor ville fiskebestander.Områdetinneholderogsåinteressantekorallforekomster,
ålegressenger,tangog tareskog.Det foregårogsåetutstraktfritids- og turistfiskei sjøarealene.
Fiskeridirektoratetharkartlagtogkartfestetenrekkefiskeriinteresser.Dissedataenevil bli tilgjengelig
bl.a.gjennomFiskeridirektoratetsdatabasefor kystnærefiskeridatasomleggesi plandatabasenfor
Sjøområdeplanenfor Nordmøre.DatabasenutviklesvedMøreogRomsdalFylkeskommune.

Bruksområder. Det pågårflere fiskerieri området.Planområdetomfattermangetyperbruksområder
somf.eks.låssettingsplasser,ogområderfor aktiveogpassiveredskap.Viktige tarehøstingsfelt.
Fritidsfiske.
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KAPITTEL4.8: EKSISTERENDEKUNNSKAP:

Anadrome vassdrag:Alle kommunenepå
Nordmøreharvassdragmedlaksog/eller
sjøørret,til sammen71 vassdrag.
Miljødirektoratetharvurderttilstandentil
bestandenefor 67av disse.Det eråpnetfor fiske
etterlaksogsjøørreti 61 avvassdrageneog i alle
14 medselvreproduserendebestanderav laks.14
av deanadromevassdrageneharutløpi enavde
to nasjonalelaksefjordenei regionen.De to
størstelakseelvenepåNordmøreerSurnaog
Driva, deharbeggestatussomnasjonale
laksevassdragogdemunnerut i hversin
Nasjonalelaksefjord.

Gyrodactylus salaris: Møreog Romsdalerdet
fylket somerhardestrammetav lakseparasitten
G. salarisog fire vassdragpåNordmøreer
smittet.Parasittengir storungfiskdødelighet.
Parasittengjør atMiljødirektoratethar
karakterisertbestandenedersomsværtdårlig.
Det skal byggesenlakse-/fiskesperrei Driva,
medpåfølgendeRotenonbehandling.Tiltaketer
langsiktigogSweco/Direktoratetfor
Naturforvaltningskriveri 2011:«Detblir dermed
ogsåenfordelingseffekti tid – manmågi avkall
påinntekterdenærmeste15-20år for
forhåpentligviså vinnedetinn i løpetavdeneste
årene».Verdiskapningenfra enfriskmeldtDriva
ettertiltaket erberegnettil kr 40mill. pr år for
samfunnet(SunndalogOppdal).

Bekymringsverdig lakselusutvikling: Lakselus
ansesi dagsammenmedrømtoppdrettsfisksom
dealvorligstenegativepåvirkningenepå
villfiskbestandene.Luserenparasittsomsmitter
fra oppdrettslakstil

bådevill -laksogvill sjøørret. Fiskeoppdrettere
er avMattilsynetpålagtå holdesegunderet
definertnivåav lus påfisk i merdene.Det er
ogsågitt klareretningslinjer for hvordanlusa
skalbekjempes, ognæringengjennomfører en
rekkeavlusningstiltakmedmedikamentell
behandling(Miljødirektoratet,om lakselus).

Rømminger: Hvertår rømmerhundretusener
av oppdrettsfiskfra merderi Norge. Dersomde
gytersammenmedvillfisk, kanlokalebestander
bli påvirket.Enkrysningmellomoppdrettsfisk
ogvillfisk kanmedføretapavgenetisk
variasjonogkanendrenedarvedeegenskaper
hosvillfisken. Studierav rømtfisk oggenetisk
påvirkninger ettavHavforskningsinstituttets
satsingsområder(Havforskningsinstituttet
2011).I 2006rømteover900000stk laks,mens
deti deseinereårharliggetpåca2-300000
individer/år(Fiskeridirektoratet).

Vassdragsregulering:Femlaksevassdragi
regionener negativtberørtav
vassdragsregulering.I Surnahardet
forekommetperiodermedlite vanni elva.
Statkraftskriverpåsinenettsider«Statkraft
sikrarvassføringai Surnaelv. Systemetharein
kapasitetpåminimum15 kubikkmetervatni
sekundet,ogdeter identiskmedminstekravet
nårdetgjeldvassføringi Surnai
sommarhalvåret,detvil seieetter15.maiog før
15.oktober,slik detstårå lesei føresetnadene
for reguleringavSurna.«Det betyratTrollheim
kraftverknoerbetrerustatil å møteuforutsette
problemknyttatil vassføringi Surna,ogat
Surnaelv er styrkasomattraktivfiskeelv,noko
alle ersværtnøgdemed».



Vertskommune: Tingvoll Prosjektledelse Tel. 9772 0521 

 

   
 

Behov for utredninger: 

13. Evaluere fangststatistikken på villaks og sjøørret i Driva og Surna vs utviklingen av 
oppdrett (Gyro, lakselus, rømming og forurensning) og vassdragsreguleringer og 
sammenligne dette med den nasjonale status av disse faktorene. 

14. Bestandene av vill-laks har minket i på Nordmøre. Bestandene av vill sjøørret har 
variert i enkelte vassdrag. Utredning om sammenhengene mellom variasjonen i disse 
bestandenes størrelser/utbyttet og faktorer i elv og sjø som kan belyse 
årsakssammenhenger, herunder inngrep i vassdrag. Hvilke tiltak kan/bør settes inn for 
å styrke bestandene.  

15. Påvirkning på ville lakse- og ørretstammer fra f.eks. spredning av sykdom og 
parasitter, spesielt lakselus som følge av havbruksaktivitet i planområdet. Det bør 
lages en utredning om status mht lakselusproblematikken i oppdrett og påvirkning på 
vill laks og sjøørret. Vurdere status og fremtid. 
 

 
 

 

 

Anadrome vassdrag (røde punkt), Nasjonale laksevassdrag (røde stjerner) og Nasjonale laksefjorder (sterk 

blå farge) på NordMøre. Kilde: Lakseregisteret, Direktoratet for naturforvaltning (DN).    
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4.9 Dybdeforhold og strømforhold

Behovfor utredninger:

16.Sjekkeomdetfinnesdataoverstrømsystemenefor SjøområdenepåNordmøre.
KontakteHavforskningsinstituttet,Sintef, NTNU ogandresomkanhadatapå
havstrømmeri planområdet. Strømsystemeneinfluererpåoppdrett,villfisk ogpå
spredningav sykdommermellomfisk. Sammenstillerelevantedata/resultaterog
integreredissei arealavveiningene.

KAPITTEL4.9:EKSISTERENDEKUNNSKAP:

Dybdeforhold: Kunnskapom dybdeforhold ogbunntopografi vil væremed å leggegrunnlag for en mer helhetlig
forvaltning av planområdet.Tilgjengeligedybdedatavia Norgedigitalt er eldre målinger medsvært varierende
kvalitet og liten detaljeringsgrad. For at dataeneskal værefunksjonell for formålet krevesdet tilgang på data med
større detaljeringsgrad.Alle målinger av nyere dato er mer detaljerte ennhva forsvarets detaljeringsregimetillater
gitt ut. NorgesSjøkartverk har dybdedatafor alle norske fjord - ogkystområder. Dybdedataeneer tilstrekkelig
nøyaktigefor dennesjøområdeplanen.

Hydrografi: Strømningsforhold har stor innvirkning påSjøområdenepå Nordmøre somøkosystem.En oversikt
over strømforhold for planområdet haddevært ønskelig.Enslik oversikt blir neppetilgjengelig i tidsrommet for
dette planarbeidet.

Endel tidligere ogpågåendeforskningsprosjekter omhandler bl.a.strømningsforholdeneher. Dissekan gi verdifull
kunnskapom spredning av partikler, sykdomogparasitter etc.i vannmassene.
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4.10 Annen sjøbasert næring og infrastruktur

Detersomnevntmangekaianleggog sjønæreindustriarealer.Sjøarealenebenyttestil ferdsel
i næringsmessigog privat regi.Det ermangeledningerfor vann ogkloakk,samtkableri sjø
pr kommunei planområdet.

Behovfor utredninger:

17.Kartleggeviktige sjøområderfor fritids-, turistfiskeogopplevelsesområderevt.annen
turismesomkaninngåi grunnlagetfor arealdisponeringen.Samarbeidmed
KristiansundogNordmøreHavnIKS, kommuneneogdestinasjonsselskaperfor å få
fremdata.

18.Tilgjengeligedataangåendeinfrastruktur(vannog kloakk) registreresogpresenteresi
temakart.Dataoverdissehentesi hovedsakinn fra kommunene.

KAPITTEL4.10:EKSISTERENDEKUNNSKAP:

Reiseliv/turistfiskebedrifter, småbåtanlegg, infrastruktur

Det finnes flere fritids - og turistfiskebedrifter påNordmøre.Mangebaserernæringsaktiviteten på turistfiske
ogopplevelser knyttet til sjøområdene.Det er økendepresspåsjøområdenei form av småbåthavner,private
flytebrygger etc.

Det er behovfor å skaffesegenoversikt over småbåtanleggogsmåbåtkonsentrasjoner.En foreløpig opptelling
viser at det er cirka 50 småbåthavner i planområdet.Kristiansund ogNordmøre havn IKSholder på å kartlegge
alle havner, inkludert småbåthavner.Dissedataenevil bli tilgjengelig for dette planprosjektet slik at vi får
oppdatert tallmateriale.

Vann- og kloakkledninger
Kommunenehar oversikt over kommunalevann ogkloakkledninger i sjø.
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4.11 Samfunnssikkerhet og beredskap

Behovfor utredninger:

19.Samarbeidmedforvaltendemyndighetfor å få definertmernøyaktighvilke områder
somer utsattfor flom og skredsomdetskaltashensyntil i detteplanarbeidet,samt
hvilke føringerdettemedfører.Utredesi samrådmedFylkesROS(ROS=Risiko- Og
Sårbarhetsanalyser).

KAPITTEL4.11:EKSISTERENDEKUNNSKAP:

Skred og flom: Flomstoreelvervil kunnepåvirkestrømbildeti fjordene,menvil ogsåkunneføretil at
trær,rundballer,ødelagtehus/hytterogcampingvognerføresmedflomelverut i fjordenetil farefor den
mindreskipstrafikkender.Størreskredmedpåfølgendeflodbølgevil kunnegi skaderpåinfrastrukturog
bygninger.Kvikkleire ogekstremværkanogsåværetil farefor folk og infrastruktur.BådeNorges
geologiskeundersøkelser (NGU), Norgesvassdrags- ogenergidirektorat(NVE), NorgesGeotekniske
institutt (NGI) ogMeteorologiskInstitutt (Met.no)hardatapånoeav dette.Deterutarbeideten
FylkesROSfor MøreogRomsdal.

Havnivåstigning

Havnivåeti planområdeterestimerttil å stigemedmaksimum67cmi perioden2000-2100.I
perioden2000-2050vil landhevingenværepåminimum13 cm.I perioden2000-2050vil
landhevingoghavnivåhevingutjevnehverandre,mensnettohavnivåstigningvil være33cmi
perioden2000til 2100.Vurderingerangåendehavnivåstigningenvil bli utført somendel avROS-
analysen.Kilde Detnasjonale klimatilpasningssekretariatetvedDirektoratetfor
samfunnssikkerhetog beredskap.Sept.2009,33 sider.

SjøområderNordmøre:
Havnivå/landheving

( cm)

2
000-
2050

2
000-
2100

Landheving
1

3-17
2

5-33
Havnivåstig

ning
1

4-18
5

7-67
Netto

Havnivåstigning 1
3

2-34
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4.12 Arbeidsplasser 
Det vil være viktig å få frem de positive sidene ved sjøområdene på Nordmøre, bla ved å 
legge frem tall for arbeidsplasser tilknyttet sjøområdene. Arbeidsplasser er positivt når de er 
basert både på bærekraftige ressurser og omgivelser. Følgende vil bli tatt inn mht sjørelaterte 
arbeidsplasser: oppdrett (kommersielt, forskning, fôrfabrikk, utstyrsleverandører, 
biologitjenester), skipsbygging fiskeri og oppdrett, Vestbase offshore, fiskere, 
fiskemottak/foredling, biomarin industri, havner, leveranser (El, VVS, service), vill-
laks/fiske/overnatting og annen offshore. Det finnes relevante utredninger som kan trekkes 
inn for å få frem tallmaterialet. 

 
Behov for utredninger: 

20. Utrede antall arbeidsplasser tilknyttet til sjøområder på Nordmøre. Dette representerer 
en stor verdiskaping. 

 

4.13 Konsekvenser uten utredninger 

 4.1 Manglende utredninger kan medføre forringelse av naturmangfoldet.  
 4.2 Konsekvensen av ikke å få på plass nye kartlegginger og verdisettinger av 

friluftsområdene i planområdet vil være at friluftslivets arealbehov ikke blir 
synliggjort.  

 4.3 Konsekvensen av manglende avklaring angående kulturminner i sjø kan bli at 
områder avsatt til andre formål kommer i konflikt med viktige kulturminner. 

 4.4 Konsekvensen av manglende avklaring kan bli at arealer avsatt til f.eks. akvakultur 
kommer i konflikt med Kystverkets interesser ved senere behandling av lokaliteter. 
Konsekvensen av ikke å få avklart hensynene til ankringsområder, ankringsplasser, 
havneområder, opplagsarealer og nødhavner kan bli konflikt mellom kommunenes 
arealdisponeringer og planene til både Kystverket og Kristiansund og Nordmøre havn 
IKS.  

 4.5 Manglende utredninger kan medføre at forurensede områder blir tatt i bruk uten 
tilstrekkelig kunnskap om miljø- og sikkerhetsrisikoer.  

 4.6 Konsekvensene av manglende utredninger kan bli en mindre bærekraftig 
havbruksnæring som følge av mindre egna areal tas i bruk. Herunder mindre 
lønnsomhet, forringelse av naturmangfoldet og større negativ miljøbelastning.  

 4.7 Konsekvensene av manglende utredninger kan være tap av viktige ressurs- og 
bruksområder innen fiskeri og havbruk. Videre vil det kunne få negative konsekvenser 
for naturmangfoldet.  

 4.8 Manglende utredninger kan føre til et mindre kunnskapsgrunnlag å støtte seg på ift 
ivaretakelse av villfiskbestandene.  

 4.9 Konsekvensen av manglende utredninger kan bli mindre helhetlig forvaltning, med 
økt risiko for uønsket spredning av f.eks. sykdom og parasitter på grunn av manglende 
data over strømsystemene i Sjøområdene på Nordmøre.  

 4.10 Manglende utredninger kan medføre konflikt mellom reiselivsinteresser og andre 
interesser. Arealer kan bli båndlagt til annen bruk, uten en reell avveining av 
friluftsinteressene opp mot andre interesser i området.  

 4.11 Flom og skred er viktig å få oversikt over.  
 4.12 Det er mange arbeidsplasser tilknyttet sjøområdene i Planområdet, på 

/norskekysten og på de store fiskebankene/oljeblokkene. 
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5. KONSEKVENSUTREDNING OG ROS-ANALYSE 
Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS): 
Bestemmelser for samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse er gitt gjennom PBL § 4-
3: 
«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. Analysen 
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§11-8 og 12-
6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap». 
 
Risiko- og sårbarhetsanalysen(ROS) i den interkommunale sjøarealplanen vil bli utført som 
en del av konsekvensutredningen. I ROS-analysen av planområdet vil vi vurdere de omtalte 
plantemaene. 
 
Konsekvensutredninger: 
Denne Interkommunale kommunedelplanen for sjøområdene på Nordmøre skal gi særskilte 
vurderinger og beskrivelser – dvs  foreta konsekvensutredninger  av planens virkninger for 
miljø og samfunn. 
 
Bestemmelsene for planbeskrivelse og konsekvensutredninger er gitt gjennom PBL § 4-2: 
«Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som 
beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og 
retningslinjer som gjelder for området». I en veileder fra Miljøvern-departementet: 
«Konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel» vises det til «Forskrift om 
konsekvensutredninger» etter PBL (2009) (KU-forskriften).  
 
Metode: Det vil bli benyttet følgende kriterier i vurderingene: 
+    positive konsekvenser 
0  ingen vesentlige konsekvenser 
-   negative konsekvenser 
 
For de enkelte problemstillingene vil det bli lagt til grunn en rekke kriterier for vurdering av 
arealbruken. Konsekvensene kan ikke summeres matematisk, men synliggjør konsekvensene 
av tiltak ovenfor de ulike temaer.  
 
Dersom konsekvensene for noen tema er så negative at en gjennomføring ikke vurderes som 
akseptabel, uavhengig av konsekvenser for andre kriterier, da vil en gjennomføring ikke bli 
anbefalt. Da vil de negative konsekvensene ikke veies opp av andre positive konsekvenser, 
eller minimeres gjennom avbøtende tiltak. Verdien 0 benyttes der tiltaket er vurdert til ikke å 
ha vesentlige konsekvenser for omgivelsene. 
Samlende konklusjon: 
Til slutt vil det bli laget en samlende konklusjon av ROS-analysen og konsekvensvurde-
ringene.  
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Følgende temaer vil bli belyst mht konsekvensutredninger og ROS: 

 Naturmangfold 
 Friluftsliv, befolkningens helse og oppvekstsvilkår 
 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap  
 Samferdsel 
 Forurensning og støy 
 Havbruk 
 Fiske 
 Vill-laks og vill sjøørret 
 Dybdeforhold og hydrografi 
 Annen sjøbasert næring og infrastruktur 
 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 Arbeidsplasser 

6. PROSESS FOR MEDVIRKNING 

6.1 Deltakelse i planleggingen 
Prosjektleder koordinerer medvirkningsprosessen. Bestemmelser for deltakelse i 
planleggingen er gitt gjennom PBL § 3-2: Alle offentlige organer har rett og plikt til å delta i 
planleggingen når den berører deres saksfelt eller deres egne planer og vedtak og skal gi 
planmyndighetene informasjon som kan ha betydning for planleggingen. 
 

6.2 Opplegg for medvirkning 
Kommunene skal sørge for at det i ethvert planarbeid legges til rette for medvirkning, og 
minimumskravet vil være gjennomføring av varsling, høring og offentlig ettersyn etter plan- 
og bygningsloven. En skal gjennom hele planarbeidet tilstrebe bredde, åpenhet og 
tilgjengelighet i forhold til å sikre mulighetene for en reell, aktiv medvirkning for alle 
grupper.  
 
Det er ønskelig med en bred medvirkningsprosess, hvor en tilstreber at interesserte parter i 
løpet av planprosessen vil få mulighet til medvirkning i en eller annen form. Ettersom berørte 
aktører og brukergrupper både er mange og varierte, vil det bli en stor utfordring å inkludere 
alle og de interessertes kunnskap, meninger og verdier i beslutningsgrunnlaget.  
 
Det vil bli lagt opp til en medvirkningsstrategi hvor følgende tiltak søkes gjennomført:  

 Høringsrunder 
 Informasjons- og arbeidsmøter med kommunale, regionale og statlige myndigheter 
 Informasjons- og arbeidsmøter med interesseorganisasjoner som Fiskeri og 

havbruksnæringens landsforbund, Friluftslivets fellesorganisasjon, Forum for natur og 
friluftsliv Møre og Romsdal, Norske lakseelver, Møre og Romsdal Fiskarlag, 
næringslivsaktører innen bl.a. havbruk, fiskeri og industri, samferdselsaktører, lag, 
foreninger og privatpersoner etc. 

 Regionalt planforum 
 Bruk av kommunenes internettsider for deling av informasjon om planarbeidet og 

prosedyrer for medvirkning  
 Organisasjoner og privatpersoner 
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 Friluftsliv: Medvirkning i forbindelse med nye registreringer av friluftsområder i 
kommunene (barn og under bør tas med).  

 
De enkelte kommunene er ansvarlige for organisering av lokal medvirkning 

 
Arbeidsgruppa vil legge stor vekt på løpende medvirkning av sentrale og regionale 
myndigheter, organisasjoner og næringsaktører i planprosessen. 

 
Politikerne i de enkelte kommuner skal holdes orientert om det pågående planarbeidet 
gjennom informasjonsmøter/ presentasjoner for politiske utvalg og kommunestyrer. Det er 
holdt orienteringer for alle 11 kommuner i oppstartsperioden. 
 

6.3 Samråd og medvirkning i planprosessen 
Se oversikt i figur 6.3 under.  
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Fig6.3: SAMRÅDOGMEDVIRKNINGI PLANPROSESSEN
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6.4 Formelle høringsparter 
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og sendes relevante myndigheter og organisasjoner 
til uttale. 

HØRINGSPARTER: INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN FOR 
SJØOMRÅDENE PÅ NORDMØRE 

NAVN 

DEPARTEMENTER 

Fiskeridepartementet 

Miljøverndepartementet 

  

FYLKESNIVÅ OG SAMETINGET 

Fylkesmannen i Møre- og Romsdal 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Sametinget 

  

DIREKTORATER 

Fiskeridirektoratet, region Møre og Romsdal 

Miljødirektoratet 

Direktoratet for mineralforvaltning 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

Norges Vassdrags- og energidirektorat, Region Vest 

Norges Vassdrags- og energidirektorat, Region Midt 

  

ANDRE STATLIGE 

Statens Vegvesen Region Midt 

Kystverket, Midt Norge 

Mattilsynet 

Bioforsk økologisk 

NTNU Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi 

Nordmøre og Romsdal Politidistrikt 

Luftfartstilsynet 

Avinor 

Forsvarsbygg 

Havforskningsinstituttet 

Norks Institutt for vannforskning (NIVA) 

Norsk institutt for Naturforskning (NINA) 

Sintef 

Nofima 

ORKidé kommunene i Sjøområder Nordmøre 

Den enkelte kommune sender selv saken til høring hos 
underavdelinger, råd, utvalg og representanter i kommunen.  

  

NABOKOMMUNER 
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Rindal kommune 

Oppdal kommune 

Rauma kommune 

Molde kommune 

Fræna kommune 

Hitra kommune 

Hemne kommune 

  

KOMMUNALE NÆRINGSSELSKAPER 

Tingvoll Næringsforum 

Sunndal Næringsselskap 

Kristiansund IKS 

Nesset Næringsforening 

Aure Næringsforening 

Averøy Næringsforening 

Eide Næringsforum 

Gjemnes Næringsforening 

Halsa Næringsforening 

Surnadal Næringsforening 

Smøla Næringsforening 

  

AKVAKULTUR OG HØSTINGSSELSKAPER 

SalMar Farming AS 

Lerøy Hydrotech AS 

Lerøy Midnor AS 

ED Aqua AS 

Marine Harvest Norway AS, region midt 

Norsk Sjømat  AS 

Aakvik Settefisk AS 

Halibut 

FMC Biopolymer AS 

Algea 

AquaGen 

Nofima 

  

TRANSPORT 

Fjord1 MRF 

Norled (Tide) 

Torghatten 

Kristiansund og Nordmøre Havn 

Torhus Shipping AS 

  

KRAFTVERK OG NETTSELSKAPER 

Nordmøre Energiverk AS 

Nesset Kraft AS 

Sunndal energi 
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Istad Nett AS 

Svorka Energi AS 

Statnett 

Statkraft, kraftverksgruppe Aura 

Telenor, Servicesenter for nettbygging 

Søre Nordmøre Vassregion 

Romsdal Vassregion 

Andre 

Kristiansund og Nordmøre havn IKS 

  

Hydro Aluminium Sunndal 

Forbundet Kysten 

  

LAG OG FORENINGER 

Organisasjoner 

Norges Rederiforbund 

Kongelig Norsk Båtforbund, Region Nordvest 

Kristiansund og Nordmøre turistforening 

Destinasjon Kristiansund og Nordmøre AS 

Nordmøre museum 

Fortidsminneforeningen 

Kristiansund og Omegn Vekst AS 

  

NATURVERN 

Forum for Natur og friluftsliv, Møre og Romsdal 

Friluftrådet Nordmøre og Romsdal 

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 

Naturvernforbundet i Tingvoll 

Naturvernforbundet Kristiansund og Averøya 

Friluftsrådet i Tingvoll 

  

FISKARLAG 

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening 

Midtnorsk Havbruk  

Norske Sjømatbedrifters Landsforening 

Møre og Romsdal Jeger og Fiskeforening 

Norges Fiskarlag 

Norges Kystfiskarlag 

Fiskebåtredernes Forbund 

Møre og Romsdal Fiskarlag 

Nordmøre Kystfiskarlag 

Averøy Fiskarlag 

Averøy Jeger og Fiskeforening 

Aure og Tustna Fiskarlag 

Smøla Fiskarlag 

Sør-Smøla Fiskarlag 
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Eide jeger og fisk 

Sunndal Jeger og Fiskerforening 

Gjemnes og Tingvoll Fiskarlag 

Gjemnes jeger- og fiskeforening 

Kristiansund Fiskarlag 

Tingvoll- jeger og fiskeforening 

  

BONDELAG OG SMÅBRUKARLAG 

Møre og Romsdal Bondelag 

Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag 

  

ELVEEIERE 

Ytre Fræna Grunneigarlag 

Nåsvatnet grunneigarlag 

Vassgårdsvatnet grunneigarlag 

Osenvassdraget eiveeigarlag 

Sjølberg grunneigarlag 

Smøla grunneigarlag 

Fuglvågvassdraget 

Dalen gård 

Lilledalen elveigarlaglag 

Nedre Driva elveeigarlag 

Jordalselva 

Usma elveeigarlag 

Driva elveeigarlag 

Sunndal vilt- og fiskelag 

Øre utmarkslag 

Åndal og Furset elveeigarlag 

Batnfjord elveeiarlag 

Tingvoll grunneigarlag 

Hoemselva 

Torvik utmarkslag 

Nedre Søya elvereigarlag 

Nedre Bævra elveeigarlag 

Todalen elveeigarlag 

Søya senkingslag 

Surnadal elveeigarlag 

Rindal elveeiarlag 

Settemsdalelva 

Todal utmarks- og elveeigarlag 

Nordmøre grunneigar og sjøfiskarlag 

  

SMÅBÅTFORENINGER 

En rekke adressater. 

  

REISELIV 



 Sjøområdeplan for Nordmøre: forslag til planprogram.  

36 
 

 En rekke adressater. 

  

POLITISKE PARTIER 

Arbeiderpartiet, Møre og Romsdal 

Høyre, Møre og Romsdal 

Fremskrittspartiet, Møre og Romsdal 

Kristelig Folkeparti, Møre og Romsdal 

Venstre, Møre og Romsdal 

Senterpartiet, Møre og Romsdal 

Sosialistisk Valgallianse, Møre og Romsdal 

Kystpartiet, Møre og Romsdal 

Rødt, Møre og Romsdal 

Miljøpartiet de grønne, Møre og Romsdal 
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7. LITTERATUR 

7.1 Internasjonale konvensjoner og EU 
 Biodiversitetskonvensjonen, av juli 1993 
 Den europeiske landskapskonvensjonen, av 1.mars 2004 
 Europaparlament og råds direktiv 2000/60/EF om etablering av rammer for en felles 
vannpolitikk i EU (vanndirektivet) 

7.2 Lover og forskrifter 
LOVER 

 Miljøverndepartementet (MD) 2013. Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven). http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html 
 Lov om akvakultur av 17. juni 2005 (akvakulturloven)  
 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009 
 Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr.16 (friluftsloven) 
 Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser av 6. juni 2008 (havressursloven). 
 Lov om havner og farvann mv. av 17. april 2009 (havne- og farvannsloven) 
 Lov om kulturminner av 9. juni 1978 (kulturminneloven) 
 Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. av 15.mai 1992 (lakse- og innlandsfiskloven) 
 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. av 19. desember 2003 (matloven) 
 Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 (vannressursloven) 
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 (forurensningsloven) 
 Lov om Kulturminner (Kulturminneloven) 1978/2009. 
 

FORSKRIFTER 

 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskrifta) ble vedtatt ved kongelig 
resolusjon 15.12.2006, med ikrafttredelse fra 1.1.2007.  
 Miljøverndepartementet: «Forskrift om konsekvensutredninger» etter PBL (2009) (KU-
forskriften). 
 Miljøverndepartementet: Veileder: «Konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel». 
 

7.3 Stortingsmeldinger og nasjonale forventninger 

 St.meld. nr. 12 (2001-2002) ”Rent og rikt hav”. Økosystemtilnærming til havforvaltning er 

en integrert forvaltning av menneskelige aktiviteter basert på økosystemenes dynamikk. 
Målsetningen er å oppnå bærekraftig bruk av ressurser og goder fra økosystemene og 
opprettholde deres struktur, virkemåte og produktivitet 
 Regjeringens strategi for en konkurransekraftig havbruksnæring (2007) 
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging av 24. juni 2011 
 Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen –areal til begjær, Gullestadutvalget 4. 
februar 2011. 
 Samferdselsdepartementet 2013: Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023. 
 

7.4 Regionale tiltak 

 Sjøområdeplan for Romsdalsfjorden 2013. Interkommunal plan for Romsdalsfjorden. 
Forslag til planprogram 2013. 
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  Prosjektbeskrivelse for Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre. 
2013. 
 Interkommunal plan for Romsdalsfjorden. Forslag til planprogram. 2013. 
 

7.5 Annen litteratur 

 Sintef 2012. Havbruksnæringen i Møre og Romsdal. En ringvirkningsanalyse. Rapport 
A22785. 40 sider. 
 Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, september 2009. Havnivåstigning. Kristian Vasskog, Institutt for Geovitenskap, 
UiB/ Bjerknessenteret for Klima-forskning; Helge Drange, Geofysisk institutt, UiB/ 
Bjerknessenteret for Klimaforskning og Atle Nesje, Institutt for Geovitenskap, UiB/ 
Bjerknessenteret for Klimaforskning. 33 sider. 
http://www.regjeringen.no/upload/MD/Kampanje/klimatilpasning/tempraturendringer/havniv
aastigning-rapp.pdf 
 Miljødirektoratet: om lakselus: 
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Mars-2014/Rekordhoyt-forbruk-
av-miljoskadelige-lusemidler/ 
 Rømming av laks og torsk. Havforskningsinstituttet 2011. 
http://www.imr.no/filarkiv/2011/04/romming_av_laks_og_torsk_akvakultur_.pdf/nb-no 
 Sweco og Direktoratet for Naturforvaltning. 2011.  «Samfunns- og lokaløkonomiske 
virkninger av fiskesperre og kjemisk behandling i Driva».  
 Statkraft sikrar vassføringa i Surna elv: 
http://www.statkraft.no/pressesenter/nyheter/2011/statkraft-sikrar-vassforinga-i-surna-
elv.aspx 
 

7.6 Andre sentrale føringer for planarbeidet 
Statlige retningslinjer for planarbeidet 
Stortingsmeldinger: 
St. meld. Nr. 48 (1994 – 1995), Havbruk - en drivkraft i norsk kystnæring 
St. meld. Nr. 29 (1996 – 1997), Regional planlegging og arealpolitikk  
St.meld. Nr. 46 (1996-1997): Havner og infrastruktur for sjøtransport.  
St. meld. Nr. 58 (1996-1997): Miljøvern for en bærekraftig utvikling. 
St. meld. Nr. 43 (1998 – 1999), Vern og bruk av kystsona  
St.meld. Nr. 39 (2000-2001): Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet. 
St. meld. Nr. 12 (2001 – 2002), Rent og rikt hav 
St. meld. Nr. 42 (2000 – 2001), Biologisk mangfold, Sektoransvar og samordning  
St.meld. Nr. 16 (2004-2005): Leve med kulturminner. 
St. meld. Nr. 19 (2004 – 2005), Marin næringsutvikling, Den blå åker 
St. meld. Nr. 26 (2006 – 2007), Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand 
St.meld. Nr. (2013-), … 
 
Rikspolitiske retningslinjer/ Statlige planretningslinjer 
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging, av 20. august 1993 
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, av 10. november 1994 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, av 20. september 1995 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene, av 4. september 2009  
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, av 25. mars 
2011 



Hei! 

Prosjektet «Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre» er kommet godt i gang, og det 
foreligger nå et forslag til planprogram som følger vedlagt. Det viser seg at arbeidet er mer omfattende enn 
man først så for seg når prosjektet ble initiert. Derfor søker vi samtidig om å forlenge prosjektperioden med 
ett år.  

ORKide ber derfor kommunene om å se dette i sammenheng, og foreta politisk behandling av to saker som 
følger vedlagt.  

1) Forslag til planprogram datert 5.mai 2014, som så legges ut på høring.
2) Søknad om forlengelse av prosjektperioden. 

Med hilsen 
Sekretariatet til 

Ordfører og rådmannskollegiet for Nordmøre - ORKidé
Monika Eeg

Sekretariat:
Nordmøre Næringsråd 
Adresse: Pb.161, Kongens Plass 1, 6501 Kristiansund
Tlf: 71 57 02 80 • Mob: 915 98 917
E-post: orkide@nnr.no
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Til kommunene på Nordmøre og Nesset kommune

vi rådmann

SØKNAD OM Å FORLENGE PROSJEKTET «INTERKOMMUNAL

KOMMUNEDELPLAN FOR SJØOMRÅDENE PÅ NORDMØRE» MED Efl ÅR.

Prosjektet «Interkommunal kommunedeiplan for sjøområdene på Nordmøre» gjennomføres for å kunne
kjøre en helhetlig og økosystembasert (bærekraftig) planleggingsprosess. Prosjektet har som mål å få til en
regional plan for bruk av sjøareal på Nordmøre for et sammenhengende og dynamisk fjord- og kystsystem
for 11 kommuner. Et forslag til planprogram er utarbeidet, og arbeidet er mer omfattende enn man først
sågforseg.

Bakgrunnen for at man søker om en forlenging fra to til tre år er:
V Sjøområdeplan Nordmøre involverer 11 kommuner og vil trenge 3 år på å fullføre dette på en

hensiktsmessig og forsvarlig måte.
V Det er lagt opp til en bred medvirkningsprosess både for «Forslag til Planprogram og for «Planen», hvor

en tilstreber at interesserte parter i løpet av planprosessen vil få mulighet til medvirkning i en eller
annen form.

V Planområdet omfatter en rekke ulike interesser og hensyn som skal tas inn i planarbeidet. For å sikre et
mest mulig helhetlig arealavveining skal alle interesser kartlegges og danne grunnlag for videre
utredninger og vurderinger. Arealforvaltningen skal være kunnskapbasert.

V Alle temadata søkes så langt som mulig digitalt fremstilt, og være av en slik kvalitet at de danner

grunnlag for en mest mulig helhetlig og bærekraftig forvaltning av sjøområdene. Disse samles og inngår
i en felles digital kunnskapsbase som vil være tilgjengelig for fremtidig planlegging og forvaltning i
planområdet. Møre og Romsdal Fylkeskommune stiller ressurser til disposisjon for dette arbeidet, men
vakanser i stilling medfører noe forsinkelse.

V At et tilsvarende pågående sjøplanprosjekt for Romsdalsfjorden med 5 kommuner utvider fra 2 til 3 år.

Økonomi
Samme finansieringsmodell som er vedtatt for de to første prosjektårene legges til grunn. Hver kommune
bevilger sin andel av kostnadene, og stiller ressurser i form av eget arbeid til disposisjon for prosjektet.
ø~~0NPM1 . ~201~

Aug2015 Aug2016

Mt~Iår 2 I —

Koshi~Ier 100Db 100Gb
Post
Prosjektleder2år-i-låi- 1600 800 Åirverk
Kontorhold, reise 200 100 Inkludertdnftavstyrings- ogareidsgrupper
Utredninger, pIanIe~ing,kommunevis 1500 750 2 hhv 1 månedsverk/kommune å kr 500/time
Konsulenttjenester 300 150 Noe ekstern bistand på pålegnes —

Sum 3600 1800 —

Finaisieiing
Egetarbeidikommunene . ~

~ - -. 800 MØreogRomsd~FyIkeskommune1)
Tilskudd fra de llkommunene 500 250 ORKidé-fordelt —

3600 1800 —

1) Marint miljøsikrings- ogveidiskapingsfarnd (MMV) ~j_
-. - L

MMV har søknadsfrist 1. september 2014.



Fordeling på kommunene, forutsatt at alle kommunene deltar:

Periode Aug2013- Aug2015-
Aug 2015 Aug2016

Antall år 2 1
Kristiansund 148033 74017
Tingvoll 31138 15569
Halsa 22898 11449
Smøla 25951 12976
Eide 33063 16532
AverØy 45203 22602
Sunndal 54250 27125
Surnadal 47229 23615
Aure 33452 16726
Nesset 30591 15296
Gjemnes 28192 14096
SUMINNTEKTER 500000 250000

Videre prosjektplan og organisering vil avhenge av hvilken respons vi får fra kommunene. Vi ber derfor om
tilbakemelding på følgende:

Innstilling
1) xx kommune slutter seg til å utvide prosjektperioden til prosjektet «Interkommunal kommunedelplan for

sjøområdene på Nordmøre» fra to til tre år.

2) Kommunen stiller med egne ressurser tilsvarende 1 månedsverk i siste prosjektår for å fullføre
plandokumenter og annet i tråd med prosjektbeskrivelsen.
3) Kommunen bevilger kr (...) over to år som sin andel av felleskostnadene i hht. til vanlig ORKidé-nøkkel.

Forslag til planprogram følger vedlagt.

Frist for tilbakemelding på spørsmål om deltakelse er: 1.august 2014
Svar sendes til: ORKides sekretariat pr. e-post: post@nnr.no

Kristiansund 9.mai 2014

Vennlig hilsen
Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre- ORKidé

Ingunn Golmen
leder
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