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Avtale om disponering av konsesjonskraft

Vedlagt følgjer to eksemplar av avtale om disponering av konsesjonskraft for perioden 1. januar 2015
til 31. desember 2015.

Vi ber om å få eit eksemplar av underskriven avtale i retur.

Med helsing

Per Olaf Brækkan Torgrim Blø
byggje- og vedlikehaldssjef avdelingsingeniør

Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde • Besøksadresse: Julsundvelen 7 • Telefon: 71258801 • Telefaks: 71 25 88 04
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AVTALE OM DISPONERING AV KONSESJONSKRAFT

Mellom

Møre og Romsdal fylkeskommune (heretter kalla MRFK)

og

Nesset kommune (heretter kalla NK)

er det inngått slik avtale:

Denne avtalen baserer seg på NVE 's vedtak av 9. mai 1990 om fordeling av
konsesjonskraft til NK, samt til kontraktar om konsesjonskraftlevering frå
oktober 2000, kontrakt nr 4166 Aura-Osbu og kontrakt nr. 4129 Grytten,
mellom Statkraft SF og Møre og Romsdal fylkeskommune. Avtrykk av dei to
kontraktane følgjer som vedlegg til avtalen.

NK har etter Nærings- og energidepartementet sine vilkår for konsesjonskraft
rett til uttak av konsesjonskraft opp til det til ein kvar tid aktuelle
"allmennforbruk" i NK. Ved fastsetting av "allmennforbruk" skal det ikkje
takast omsyn til eigen kraftproduksjon i NK. Utanfor "allmennforbruk" fell
NK 's behov for kraft til kraftintensiv industri og treforedling.

Det er fleire konsesjonar som vedkjem NK. NK avgjer sjølv frå kva konsesjon
dei ønskjer kraft avgjeve til dekning av "allmennforbruket".

MRFK har etter Nærings- og energidepartementet sine vilkår for
konsesjonskraft mellombels fått tildelt den del av konsesjonskrafta som er til
rest etter at NK har fått dekt sitt "allmennforbruk", jfr. pkt. 2.

For den delen av konsesjonskrafta som MRFK mellombels er tildelt, jfr. pkt. 4,
er partane samde om følgjande:

Frå og med 1. januar 2015 og i avtalens løpetid er partane samde om at MRFK
og NK tek ut kraft til eige forbruk og/eller sal i samsvar med vedlegg 1 til
avtalen. Denne inneber at:

NK disponerer fritt pr. år til eige forbruk ("allmennforbruk") og/eller sal:
Totalt volum 85,72 GWh
NK's andel, allmenn forbruk 49,00 GWh
MRFK's andel 36,72 GWh

Frå Aura 25,20 GWh (konsesjon før 1959)
Frå Aura og Takrenna 7,08 GWh (konsesjon etter 1959)
Frå Grytten 16,72 GWh (konsesjon etter 1959)
25% av MRFK's andel 9 18 GWh

Totalt NK 58 18 GWh

NK dekkjer sjølv alle kostnader med uttak av konsesjonskrafta.



MRFK disponerer tilsvarande fritt pr år til eige forbruk/sal:

frå Aura 27,54 GWh

MRFK dekkjer sjølv alle kostnader med uttak av konsesjonskrafta.

Uttak av kraft blir fordelt i samsvar med NVE 's "månadsblokkmodell", jfr side
9 i vedlagte konsesjonskraftavtalar nr 4166 og nr 4129 (vedlegg).

Fordelinga omtala i pkt. 5 gjeld - så lenge denne avtalen varer - både
noverande og framtidige konsesjonar innan NK 's grenser.

Denne avtalen gjeld frå 1. januar 2015 til 31. desember 2015.

Frå same dato opphøyrer tidlegare avtaler.
Partane har til hensikt, dersom avtalen om deling av konsesjonskraft skal
vidareførast ut over 31.12.15, at eventuell ny avtale skal vere framforhandla
innan utgangen av 1. halvår 2015.

Partane kan krevje reforhandling av denne avtalen dersom underliggande
kontraktar med Statkraft blir endra.

Avtalen er utferdiga i to eksemplar, eitt til kvar av partane.

Møre og Romsdal fylkeskommune
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Vedlegg: Kopi av avtale nr. 4166 og 4129 mellom Statkraft og MRFK
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Kontrakt nr:4166 Aura- Osbu
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Del I - Generellevilkår

§ 1 Lovgrunnlagogformål
§ 2 Definisjoner
§ 3 Uttaksmodell

•§ 4 Betaling
§ 5 Leveringssted
§ 6 Varsler
§ 7 Forcemajeure
§ 8 Mislighold
§ 9 Fultmektig
§ 10 Tvister.Voldgift
§ 11 Varighet

Del II - Speslellevilkår

§ 1 KonsesjonskraftleveransensOmfang
§ 2 Kontraktiprisen
§ 3 Partenesadresserm.m.
§ 4 ikrafttredelse

VedleggI : Månedsblokkmodellen
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DELI - GENERELLEVILKÅR

§ 1 LOVGRUNNLAGOGFORMAL

1.1 Vilkårvedrørendeleveringavkonsesjonskrafttil kommunererhjemleti industri-
konsesjonslovenav 14.12.17nr.16§2 nr.12,vassdragsreguleringslovenav 14,12.17
nr.17§12nr.15,i deenkeltekonsesjonerog forøvrigregulerti dentilenhvertid
gjeldenderettpåområdet.

1.2. FormåletmedKontrakteneråregulererettigheterog plikteri forbindelsemed
Konseqjomerensleveringavkonsesjonskrafttil Kommuneninnenforderammersom
eksisteiendelovgivning,myndighetspåleggog relevantekonsesjonersetter.Overføring
avkonsesjonskraft,samtleveringavreaktiveffekt,reguleresikkeavkontrakten,se dog
side8, § 2.4.

§ 2 DEFINISJONER

2.1 Bankdag betyrløpendekalenderdaghvornorskebankereråpneforbetalings-
formidling.

2.1 Brukstkl_

2.3 Dag

2.4 Dagn

2.5 Faktisk
forbruks-
modell

betyr.forholdetmellontÅrlig
maksimalteffektuttak(MWh/h).

betyrløpende-kalenderdag.

betyrtidenfrakl00.00endatotilkl 24.00sammedato.

betyrdenmodellforuttakavkonsesjonskraftsomerbeskreveti
NVEsRundskriv.

Foree
Majeure

betyren hindringsomstengerforoppfyllelseavKontrakten,og somer
utenforonlitaiti;konfråll,-selnnpartikkefomtsåeller-burdeha .
forutsettdaKontraktenbleinngått,og somenparthellerikkemed
rimelighetkanventesåavvergevirkningeneav,jf. § 7.

2.7 Kontrakten

2.8 Kontrakts-



pris

• 2.9 Måned

2.10 Måneds-
blokkmodell

2.11 NVE


betyrDel I - GenerelleogDel - Spesiellevilkårogvedlegg.

betyrdenprisKommunenskalbetaleforkonsesjonskraftleveransen
iht.DeIll § 2.

betyrtidenfrakl.00.00denførstedatoi kalendermånedentilkl. 24.00
densistedatoi sammemåned.

betyrdenmodellforuttakavkonsesjonskraftsomerbeskreveti
VedleggI.

betyrNorgesvassdrags-og energidirektorat.



2.12 NVEs
Rundskriv

2.13 Tildelt
konsesjons-
kraft- -
kvantum

2.14 Uke

2.15 . Uttaks-
mödell

2.16 År

betyrNVEskundskrivav 15.11.1995(tilleggtilpubl.nr.16192),samt
NVEsbrevav26.04.1996(tilleggtilNVEsrundskrivav 15.11.95).

betyrdetkvantumsomfremgåravNVEsfordelingsvedtak(DellI §1
nr.1.1ognr.1.2),og somerdet maksimalekonsesjonskraftkvantum
Konsesjonærenerforpliktettil å stilletildisposisjontilKommunenpr.
Åriht.Kontrakten.

betyrtidenframandagkl 033.00tilsøndagkl24.00i sammeuke.

betyrMånedsblokkmodellenellerFaktiskForbruksmodellellerbegge
benevnt1felleåkap.

betyrkalenderår.

§ 3 ITTI'AKSMODELL

' Kommunenkanvelgemellomå fåkonsesjonskraftenlevertetterMånedsblokk-modellen
(Veclleggl)ellerFaktiskForbruksmodell,jf. NVEsRundskriv.Kommunenharvalgtå
brukeMånedsbloIrk:modellensålengeKontraktengjelder.

BestemmelseromÅrligkonsesjonskraftkvantum,uttakog anmeldingererinntattI
Vedlegg1,-ogerbasertpåaruneldingsfristerog tidsoppløselighetsompr.januar1999
gjelderforhandelIelspotmarkedethosNordPoolASAog forhandelsavregningenhos
StatnettSFs avregningssentral.Vedendringeri disseskalbestemmelsenei VedleggI
endrestilsvarende.

§ 4 BETALING

4.1 Forfallogtbrsinkelsesrente
BetalingskalskjeetterskuddsvishverMåned.Forfallsdatoerden15.i Månedenetter
leVerkgsznke4enlisdog-t-kdligat'20Pagetziqtterfakturadato,Dersomforfallsdagenikke
eren Bankdag,erfort'allsdagen-førstkommendeBankCiagderetter.

Ved itkgt@l.-~0~incele,egnnter-fra-furrallsda '
stediht.lovomrentervedforsinketbetalingav 17.12.1976nr.100.

=4.2 Betaling.ogfikenomisketteroppgjør
KomunnumskalbetaleforKonsesjonskraftenpågrunnlagavKontraktsprismedet
bøl.94PWiMitdetil.detMkterIligeBindendeKvantumetterMånedsblokktabellen,selv
omKommunenikketarutallkraften.VedForceMajeureskaldetbarebetalesfor
virkeliguttatteffektog energl.

•
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LEVERINGSSTED •

Konsesjonærenskalleverekiaftenvedlraftståsjonensapparatanleggforutgående
ledningerellerannetLeverinsted avtaltmellompartene,jf.Del lE§ 1.2.

Leveransenskalhaleveringssikkerhet"somfastkrafttil alminneligforsyning"i
henholdtil industrikonsesjonslovenav 14.desember1917nr.16§ 2 og
vassdragsregideringsloyenav 14.desember1917nr17 § 12,jf. NVEsrundskrivav
15.11:1995.

§ 6 VARSLER

	

6.1 Alle uttaksmeldingerog anmeldingeriht.Månedsblokkmodellenskalskjespr.telefaks
ellerelektroniskpost,ogerå ansesommottattnåravsenderkandokumentere
vellykketsending.

	

6.2 Alleøvrigevarster,/kravog meldingeromuttakog meldingersomskalgis etterandre
bestemmelserMolltr*en-fikalgisskriftlig.pr.post,telefaksellerelektroniskpost.
Disseer å ansesdirtntettetitenførsteavfølgendetotidsfrister;nårmottagerhar
mottattforsendelsenellertreBankdageretterdendatoavsenderkandokumentere
vellykketsendihg,

`• •

	

6.3 Mottaksadresseriht.§§ 6.1og 6.2 fremgårav SpesiellDelII§ 3, dersomikkeanneter
avtalt.

§-7 FORCEMAjEURZ-v '

PartenesoppfyllelsespliktetterKontraktenbortfallerog parteneerfriforethvertansvar
formanglendeoppfyllelsedersomM ForceMajeure-situasjonoppstårog sålengeden
varer.

•
ben partsomvilpåberopesegForceMajeure,skalutenugrunnetoppholdgi denannen
partvarselomForcemajeure-situasjonen,orientereomårsaken,snarestmuligavhjelpe
ethvertbppståtthinderog gjenopprettenormal-situasjonen.Hveravparteneskaldekke
sineomkostningersomskyldesForceMajenre-situasjonen.

orce ajeurean ontr tenikkehevesutendenannenpartssamtykke.Begge
parterkanlikevelheveKontraktenetter30Dagersforutgåenderekommandertvarsel,
hvis ForceMajeure-situasjonenerav.etsliktomfangellervarighetatfastholdelseav
Kontraktenvilvirkeurimelig.

§ 8 . MISLIGHOLD

$.1 Dersomdenenepartikkeoppfyllersineforpliktelseriht.Kontrakten,kandenannen
partkreveerstattetdetdokumenterbare,økonomisketapvedkommendelidersom
følgederav,dogskaldetikkebetaleserstatningforindirektetap,medmindredet
oppstårsomfølgeavgrovuaktsomhetellerforsett.
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.2 DersomKommunenseventuellebetalingsmislighold1kkeerreparertinnen30 Bank-
dagerfraskriftligpåkraveravgittiht.dennebesteminelses3.1edd,kan
Konsesjonærenutenytterligerevarselstanseallkraftleveringiht.Kontrakteni forhold
tilKommunen.UtøvelseavstansningsrettenredusererikkeKommunensbetalingsplikt
fordenkraftensomerlevert.

Kommunenfårikkeetterlevert/erstattetdenkraftmengdenKommunengårglippav i
stansningsperioden.Dennekraftmengdenberegnessomomuttaketavenergienhadde
værtjevntfordeltovermåneden.

•Påkravetterdennebestemmelseskalskjevedrekommandertbrev.Ovennevntefrist
forntøvelseav stansningsretfenregnesfradenDagKonimunenharfåttmeldingom at
rekommandertsendingerinnleverttilpostverket.

9 FULLMEKTIG

KommunenkanheltellerdelvislasinerettIgheterogplikteretterdennekontrakten
utøvesavfullmektig.KommunenskalskriftligmeddeleKonsesjonærenvalgav
fullmektigsenest30 dagerføranmeldingiht.Kontraktenkanforetas.Vedtilbakekallav
fullmaktskalKonsesjonæren:motta•kriftligvarselfraKommuneniht.§ 6. Fullmektigen
skatopptremedbindendevkkningoverforKonsesjonæren,slikatKommunener
ansvarligforvedkommendesdisposisjoner,herunderrettidigogkorrektbetaling.

§ 10 TVISTER.VOLDGEBT

10.1 Enhvertvistmellompartene.omdennekontraktskalavgjøresvedvoldgiftetter
kap.32, medmindreen avpartenekrevøravgjørelseveddeordinæredomstoler.

10.2 Voldgiftsrettenskalbeståavtremedlemmer,hveravpartenevelgerettmedlem.
Voldgiftsrettensformannskalværejuristi dømmendestilling,ogvelgesavde av
partenevalgtemedlemmeri fellesskap.

§ 11 VARIGLIET

11.1 Hveravpartenekansi oppKontraktenmed12månedersvarsel,regnetfrautløpav
denMåneddaoppsigelsefinnersted,

11.2 Dersomlovvedtakellervedtakavkonsesjonsmyndighetenegiradgangtil andre
19Yelingsmodellerennmånedsblokk,eksempelvissesonguttak,skalKommunenharett
tilAendreuttaki samsvarmeddennyemodellenetterforhåndsvarseltil
Kopsesjonmenpå1 Måned,regnetfrautløpavdenMånedenhvor.Konsesjomerenhar
mottattforhåndsvarslet.

1.13 Kommunenkanetterutløpavoppsigelsespedodennevnti § 11.1av.ståfia å taut
konsesjonskraft.Konsesjonskraftkani såfallkrevesavgittpånyttmed2 Årsskriftlig
varseltilKonsesjonæren.



DEL - SPESIELLEVILKÅR

1 KONSESJONSKRAFTLEVERANSENSliNiFANG

 .1 Kontraktenregulererleveringavkonsesjonskrafti henholdtilfølgendekonsesjoner:

Før10.april1959: Kg1.res.av31.07.1953

Etter10.april1959: Kg1.res.av 10.07.1959og 31.07.1970

.basertpåreguleringsbmtemmelserforstatsr -og-Litlevassdrageneog
oVerføringavLeipåna,BreiMegam.fl.ogGryttenkraftahleggog

iht.NVEsfordelingsvedtakav 17.11.1989medkorreksjoner09.05.1990,tildeltNesset
kommUne.

t 1.2 Konsesjonærenforplikterseg til åstillefølgendeTildelteKonsesjonskraftkvantumtil
disposisjonforNessetkommune:

Energi Effekt Energi for Energi etter Kiaftverk Leverings-




10. april 1959 10. apri11959




Sted
IGWItiårl IMW] EGIA/h/år) WWItiår)




Ik'VJ
64,787 13,0 - 58,133 6,654 Aura Aura
- 4475 0,8 3,746 0,429 Osbu 132 kV
68 962 .13,8 _61,879 7,083




Totalt

Det Årlige konsesjonskraftkvantumet somKonsesjonærenskalstilletildisposisjonfor
Kommuneri,ernærmdrehpesifiserti VedleggI.

Kommuneriharretttilå tautdenandelavkonsesjonskraftkvantumetsomNesset
kommuneikkebenytter,opptilTildeltKonsesjonskraftkvantum.Nessetkommunes
uttaka konsjnnskrt erregulerti egenavtaleiht.tabellenovenfor.

)

§ 2 KONTRAICTSPRISEN

.1—--Potkirnsesjonskraftsofirteferererwertil-konsesjonergittetter10.apdui959,er
parteneenigeomålegge til grunnsomKontraktsprisdentilenhvertidgjeldende.pris
på konsesjonskraftsomfastsettesavvedkommendedepartementfordetaktuelleAr.

2.2 Forkonsesjonskraftsomreferererseg tilkonsesjonergittfør10.april1959,beregnes
KontraktsprisenetterKonsesjonærensberegnedeproduksjonskostnadtilenhvertid,
inklusive6 %renteav anleggskapitalenog medtilleggav20 %fortjenestefordet
aktuelleÅr.KonsesjonæreneretterKommunensanmodningforpliktettilå
dokumenteredetfaktiskegrunnlagetforberegnetprodriksjonskostnad.
Delingsfaktoreni selvkost-beregningeneskalbaserespåmidlereårsproduksjoni en
60 Arshydrologiskserie.

KontraktsprisenskalberegnespågrunnlagavforegåendeÅrsproduksjonskostnader.
Inntildisseforeligger,baseresåkontofaktureringenpåsistkjenteproduksjonskostnad.

'7



AlternativtkanparteneblienigeomatKontraktsprisenskalfastsettesmedbindende
virkningbasertpåKonsesjonærensproduksjonskostnaderforetgittÅr.
ICapitalandelenavdenneprisenerfast,mensdriftskostnadenesatidelavprisenskal
regulereshvertÅrpr.1.januaritit.denoffisielleprisindeksforførstegangsomsetning
innenlandsfornovemberM4nedÅretforutfordetaktUelleÅret,i forholdtil samme
indeksfornovemberMånedÅretforutfordetÅretsomergrunnlagetfor
kontraktsprisen.

.3 Kommunenkanvelgefrahvilkenkonsesjonkonsesjonskraftenskaltasut.Der
konsesjonskraftenfordelespåflerekonsesjonermedulikpris,skalKontraktsprisen
beregriessometkvantumveidmiddelavprisenerefererthveravkonsesjonene.

	

.4 Dersominmnatingskostnadeneikkeertattmed Kontraktsprisen,jf. §§2.1og 2.2, skal
Konunimeni tilleggdekkesinforholdsmessigeandelavKonsesjonærens
innmatingskostnader1denutstrekningdetmåttefølgeavgjeldenderegelverkfor
konsesjonskraft.

§ 3 PARTENESADRESSERm.m.

	

3.1 Varslertil Konsesjonærenskalgis til:Stathaft SF, v/MLE,Pb.494, 1323HØV1K.

	

3.2 Vardertil Kommunen:-Skalgistil:
Møreog Romsdalfylkeskommune,6404MOLDE.
Komniunensftillmektig:1stadKraftAS,Plutovelen5, 6400MOLDE.

	

3.3 Skriftligmeldingomendringavnoenavovenståendeopplysningerskalværemottatt
avdeto øvrigeparterinnen14Dagerførendringentreri kraft.

4 11CRAFrfREDELSE

KontrSktentreri kraftdendatodenerundertegnetavbeggeparter.Kontrakten.
erstattertidligereinngåttekontraktermellom-parteneomleveringavkonsesjonskraft

dekonsesjonersomernevnti denneDel11,§ 1.

Kontrakteneropprettetog underskreveti 2 - to eksemplarer,hvoravhveravpartene -
holderetthver.

den
reog Romsdal
ommune

(navn)

	 den 

forStatkraftSP •



• VEDLEGGI
1 MÅNEDSBLOKKMODELLEN

1COffimunensuttakavkonsesjonskraftskalverkenoverskrideTildeltKonsesjonskraft-
kVAMumeilergrensenformaksimalteffektuttak.Grensenformaksimalteffektuttakskal
herepes sornTildeltKonsesjonskraftkvantumdividertmedBrukstid5000timer.

lUgQt v konsesjonskraft

Kommunenharretttilata utkonsesjonskraftenfordeltoverÅretsmånederslik det
* avriedelhnde prosent-tabell:

• .. .
ANDEL %

11257
Pc ruar 10,159

aLs 10113
.8;36
6 901
5,762
4 891
5,783
6,965
8,724
9 969
11120
100,000

. : • fi.1

Juni
Juli

Au St
: ember

.. '•Oktober
14ovem •r

'
$ •7, • Sni

. . •
•

"".".k=•?.

krdelingpåÅretsmånedererfastiht.foranstående
ommunenskalkunnedisponerekonsesjonskraftenmedBrukstid
Sommunenanledningtilåvariereeffektuttaket(MWh/h)

" +/- 33,33%i forholdtilMånedsmidlereeffektuttak.
(k)g begrensesoppadslikatBrukstidenforuttaketikke. -
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KONTRAKT

mellom

STATKRAFTSF
(nedenforkaltKonsesjonæren)

og

More og Romsdal Fylkeskommtme
(nedenforkaltKommunen)

LEVERINGAV KONSESJONSKRAFT

Kontraktnr:4129 Grytten
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1•

DELI ,GENERELLEVILKÅR

§ i LOVGRUNNLAGOGFORMÅL •

L1 Vilkårvedrørendeleveringavkonsesjonskrafttilkommunererhjemleti industd-
konsesjonslovenav14.12.17nr.16§2nr.12,vassdnigsreguleringslovenav 14.12.17
nr.17§12nr.15,i deenkeltekonsesjonerog forøvrigregulerti dentilenhvertid
gjeldenderettpåoinrådet.

1.2. FormåletmedKontrakteneråregulererettigheterog plikteri forbindelsemed
KonsesjonærensleveringavkonsesjonskrafttilKommuneninnenforderammersom
eksisterendelovgivning,myn.dighetspåleggogrelevantekonsesjonersetter.Overføring
avkonsesjonskraft,samtleveringavreaktiveffekt,reguleresikkeavkontrakten,se dog
side7, § 2.2.

§ 2 DEFINISJONER

( 3.1 Bankdag betyrløpendekalenderdaghvornorskebank«eråpneforbetalings-

.) formidling.

2.2 Brukstid betyrforholdetmellomÅrligkonsesjonskraftkvantum(h1Wh)og
maksimalteffektuttak(MWh/h).

2.3 Dag betyrløpendekalenderdag.

2.4 Døgn betyrtidenfrakl 00.00endatotilkl 24.00sammedato.

2.5 Faktisk betyrdenmodellforuttakavkonsesjonskraftsomerbeskreveti
forbruks- NVEsRundskriv.
modell

2.6 Force betyrenhindringsomstengerforoppfyllelseavKontrakten,og somer
Majeure utenforen partskontroll,somenpartikkeforutsåellerburdeha

forutsettdaKontraktenble inngått,og somenpazthellerikkemed

)

- rimelighetkanventeså avvergevirkningeneav,jf. § 7.

2.7 Kontrakten betyrDelI - Generelleog Del - Spesiellevilkårog vedlegg.

2.8 Kontrakts- betyrdenpriaKommunenskalbetaleforkonsesjonskraftleveransen
pris iht.Del11§2.

2.9 Måned betyrtidenfrakl.00.00denførstedatoi kalendennånedentilkL24.00
densistedatoi sammemåned.

2.10 Måneds- betyrdenmodellforuttakavkonsesjonskraftsomerbeskreveti
blokkmodell VedleggI.

2.11 NVE betyrNorgesvassdrags-og energidirektorat.
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12 NYEs
Rundskriv

.13 Tildelt
konsesjons-
kraft-
kvantum

2.14 Uke

2.15 Uttaks-
modell

2.16 Ar

betyrNVEsrundskrivav 15.11.1995(tilleggtilpubl.nr.16/92),samt
NVEsbrevav26.04.1996(tilleggtil NVEsrundskrivav 15.11.95).

betyrdetkvantumsomfremgåravNVEsfordelingsvedtak(DellI§1
nr.1.1ognr.1.2),og somerdet maksimalekonsesjonskraftkvantum
KonsesjonterenerforpliktettilåstilletildisposisjontilKommunenpr.
Åriht.Kontrakten.

betyrtidenframandagkl00.00tilsøndagkl24.00i sammeuke.

betyrMånedsblokkmodellenellerFaktiskForb.ruksmodellellerbegge
benevnti felleiskap.

betyrkalenderår.

§ 3 UTTAKSMODELL

- Kommunenkanvelgemellomå fåkonsesjonskraftenlevertetterMånedsblokk-modellen
(Vedlegg1)ellerFaktiskForbruksmodell,jf. NVEsRundskriv.Kommunenharvalgtå
brukeMånedsblokk-modellensålengeKontraktengjelder.

BestemmelseromÅrligkonsesjonikraftkvantum,uttakog anmeldingererinntatti
VedleggI, ogerbasertpåamneldingsfristerogtidsoppløselighetsoinpr.januar1999
gjelderforhandeli elspotmarkedethosNordPoolASAog forhandelsavregningenhos
StatnettSFsavregningssentral.Vedendringeri disseskalbestemmelsenei VedleggI
endrestilsvarende.

§ 4 BETALING

4.1 Forfallog forsinkelsesrente
BetalingskalskjeetterskuddsvishverMåned.Forfallsdatoerden15.IMånedenetter
leveringsmåneden,dogtidligst20 Dageretterfakturadato.Dersomforfallsdagenikke
erenBankdag,erforfallsdagenførstkommendeBankdagderetter.

Vedforsinketbetalingpåløperforsinkelsesrenterfraforfallsdatotilbetalingfinner
stediht,lovomrentervedforsinketbetalingav 17.12.1976nr.100.

4.2 Detalingog olconomisketteroppgjor
KommunenskalbetaleforKonsesjonskraftenpågrunnlagavIContraktsprismedet
beløpsvarendetildetMånedligeBindendeKvantumetterMånedsblokktabellen,selv
om Kommunenikketarutallkraften.VedForceMajeureskaldetbarebetalesfor
virkeliguttatteffektog energi.
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§ LEVER1NGSSTED

Konsesjonærenskalleverekraftenvedkraftstasjonensäpparatanleggforutgående
ledningerellerannetLeveringsstedavtaltmellompartene,jf. Del 11§ 1.2.

Leveransenskalhaleveringssikkerhet"somfastkrafttil alminneligforsyning".i
henholdtil industrikonsesjonslovenav 14.desember1917nr.16§ 2 og
vassdragsreguleringslovenav 14.desember1917nr17§ 12,jf. NVEsrundskrivav
15.11.1995.

§ 6 VARSLER

6.1 Alleuttaksmeldingerog anmeldingeriht.Månedsblokkmodellenskalskjepr.telefaks
ellerelektroniskpost,og er å ansesommottattnåravsenderkandokumentere
vellykketsending.

Alleøvrigevarsler,kravog meldingeromuttakogmeldingersomskalgisetterandre
bestemmelseri Kontraktenskalgisskriftligpr.post,telefaksellerelektroniskpost.
Disseeråansesommottattdenførsteavfølgendetotidsfrister;nårmottagerhar
mottattforsendelsenellertreBankdageretterdendatoavsenderkandokumentere
vellykketsending.

F9.3 Mottaksadresseriht. §§ 6.1 og 6.2 fremgåravSpesiellDel 11§ 3, dersomikkeanneter
avtalt.

7 FORCEMAJEURE

Pattenesoppfyllelsespliktetter Kontraktenbortfallerog parteneerfri forethvertansvar
for manglendeoppfyllelsedersomen ForceMajeure-situasjonoppstårog så lenge den
varer.

Den partsom vil påberopeseg ForceMajeure,skalutenugnmnetoppholdgi den annen
( , partvarselom Forcemajeure-situasjonen,orientereomårsaken,snarestmuligavhjelpe

ethvertoppståtthinderog gjenopprettenormal-situåjonen.Hveravparteneskaldekke
sineomkostningersomskyldesForceMajeure-situasjonen.

	Force ajeure on en e evesuten enannenpartssamty e. egge
parterkanlikevelheveKontraktenetter30 Dagersforutgåenderekommandertvarsel,
hvisForceMajeure-situasjoneneravet sliktomfangellervarighetatfastholdelseav

. Kontraktenv11virkeurimelig.

8 . M1SLIGHOLD

.1 . Dersomdenenepartikkeoppfyllersineforpliktelseriht.Kontrakten,kin denannen
partkreveerstattetdetdokumenterbare,økonomisketapvedkommendelidersom
følgederav,dogskaldetikkebetaleserstatningforindirektetap,medmindredet
oppstårsomfølgeavgrovuaktsomhetellerforsett,
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3.2 DersomKommunenseventuellebetalingsmisligholdikkeerreparertinnen30 Bank-
dagerfraskriftligpåkraveravgittiht dennebestemmelses3. ledd,kan
Konsesjonærenutenytterligerevarselstanseallkraftleveringiht.Kontrakteni forhold
til Kommunen.UtøvelseavstansningsrettenredusererikkeKommunensbetalingsplikt
fordenkraftensomerlevert.

KommunenfårikkeetterlevertierstattetdenkraftmengdenKommunengårglippavi
stansningsperioden.Dennekraftmengdenberegnessomomuttaketavenergienhadde
værtjevntfordeltovermåneden.

Påkravetterdennebestemmelseskalskjevedrekommandertbrev.Ovennevntefrist
forutøveiseavstansningsrettenregnesfradenDagKommunenharfåttmeldingomat
rekommandertsendingerinnleverttilpostverket.

§ 9 FULLMEKTIG

Kommunenkanheltellerdelvislasinerettigheterogplikteretterdennekontrakten
utøvesavfullmektig.KommunenskalskriftligmeddeleKonsesjonærenvalgav
fullmektigsenest30dagerføraumeldingiht.Kontraktenkanforetas.Vedtilbakekallav
fullmaktskalKonsesjonærenmottaskriftligvarselfraKommuneniht.§ 6. Fullmektigen
skalopptremedbindendevirkningoverforKonsesjonæren,slikatKommunener
ansvarligforvedkommendesdisposisjoner,hemnderrettidigog korrektbetaling.

§ 10 TWSTER. VOLDGIFT

10.1 Enhvertvistmellomparteneomdennekontraktskalavgjøresvedvoldgiftettertvml.
kap.32,medmindreenavpartenekreveravgjørelseveddeordinæredomstoler.

10.2 Voldgiftsrettenskalbeståavtremedlemmer,hveravpartenevelgerettmedlem.
Voldgiftsrettensformannskalværejuristi dømmendestilling,ogvelgesavde av
partenevalgtemedlemmer1fellesskap.

§ 11 VARIGHET

11.1 Hveravpartenekaiii oppKontraktenmed12m neclers-varsel-,-regnet-fra-utløp-av

denMåneddaoppsigelsefinnersted.

11.2 Dersomlovvedtakellervedtakavkonsesjonsmyndighetenegiradgangtilandre
. leveringsmodellerennmånedsblokk,eksempelvissesonguttak,skalKommunenharett

til å endreuttaki samsvarmeddennyemodellenetterforhåndsvarseltil
Konsesjonærenpå1Måned,regnetfrautløpavdenMånedenhvor,Konsesjonærenhar
mottattforhåndsvarslet.

11.3 Kommunenkanetterutløpavoppsigelsesperiodennevnti § 11.1avståfr«a åtaut
konsesjonskraft.Konsesjonskraftkani såfallkrevesavgittpånyttmed2 Årsskriftlig
varseltilKonsesjonæren.
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DEL SPESIELLEVILKÅR •

1 KONSESJONSKRAFTLEVERANSENSOMFANG

	

.1 Kontraktenregulererleveringavkonsesjonskrafti henholdtil følgendekonsesjoner:

Etter10.april1959: Kgl.res.av31.juli 1970

ogiht.NVEsfordelingstiltakav17.11.1989medkorreksjoner09.05.1990.

	

.2 Konsesjonærenforpliktersegtilå stillefølgendeTildelteKonsesjonskraftkvantumtil
disposisjonforNessetkommiine:

Energi Effekt Energifor Energietter Kraftverk Leverings-
10.april1959 10.april1959 sted

IGW11/4rJi I årl It3Whiårl
16, • 3,4 0,0 16,757 G tten G en 132kV

DetÅrligekonsesjonskraftkvantumetsomKonse.sjonærenskalstilletildisposisjonfor
Kominu.nen,ermermerespesItisertIVedleggI.

Kommunenbarretttil å tautdenandelav konsesjonskraftkvantumetsomNesset
kommuneikkebenytter,opptilTildeltKonsesjonskraftkvantum.

§ 2 KONTR4,KTSPR1SEN

	

.1 ForkonsesjonSktaftsol'nrifetererseg til konsesjonergittetter10. april1959,er
parleneenigeulnålegge tilgrunnsomIContraktsprisdentil enhvertidgjeldendepris
påkonsesjonskraftso.tnfastsettesavvedkommendedepartementfordetaktuelleAr.

	

2.2 Dersom.innutatingskost.nadeneikkeertattmedi Kontraktsprisen,jf. § 2.1,skal
KommunenItilleggdekkesinfotholdsmessigeandelavKonsesjonærens
innmatingskostnaderi denutstrekningdetmåttefølgeavgjeldenderegelverk.for
konsesjonskraft.•

§ 3 PARTENESADRESSER

	

3.1 Varslertil Konsesjonærenskalgis til:StatkraftSF,v/MLB,Pb.494, 1323HØVIK.

	

3.2 Varslertil Kommunenskalgis til:
Møreog Romsda1fylkeskommune,6404MOLDE.
Kommunensfullmektig:LstadKraftAS,Plutovelen5, 6400M9LDE.

	

3.3 Skriftligmeldingomendringavnoenavovenståendeopplysningerskalyæremottatt
av detoøvrigeparterinnen14Dagerførendringentreri kraft.
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IlaUFTTREDELSE

Kontraktentreri kraftdendatodenerundertegnetavbegge'parter.Kontrakten
erstattertidligereinngåttekontraktermeltomparteneomleveringavkonsesjonskraft
iht.dekonsesjonersomernevnti denneDelII,§ i.

ontrakteneropprettetogunderskreveti 2.-to- eksemplarer,hvoravhveravpartene
holderetthver.

 21
•den 


-orStatkraftSP

	

', 3, - . .......z

..

i 4/1` denit 4 'crs
or . reogRomsdal

- onunune\\,..

	

--..-

	 i 	
#41. (navn)



VEDLEGGI
1 MANEDSBLOICKMODELLEN

KommunensuttakavkonsesjonskraftskalverkenoverskrideTildeltKonsesjonskraft-
kvantumellergrensenformaksimalteffektuttak.Grensenformaksimalteffektuttakskal
beregnessomTildeltKonsesjonskraftkvantumdividertmedBrukstid5000timer.

1.1 Uttakavkonsesjonskraft

Kommunenharretttilå tautkonsesjonskraftenfordeltoverÅretsmånederslikdet
fremgåravnedenståendeprosent-tabell:

D ANDEL %
Januar 11,257




Februar 10 159




Mars 10,113




A ril 8 356




Mai 6,901




Juni 5,762




Juli 4,891




Aust 5,783




Se tember 6,965




Oktober 8,724




November 9,969




Desember 11,120




Sum 100,000




KonsesjonskraftensrelativefordelingpåÅretsmånedererfastiht.foranstående
prosenttabell.ForatKommunenskalkunnedisponerekonsesjonskraftenmedBrukstid
nedtil5000timer,harKommunenanledningtil åvariereeffektuttaket(MWb/h)
innenforMånedenmedinntil+/- 33,33%i forholdtilMånedsmidlereeffektuttak.
DettevariasjonsområdetskaldogbegrensesoppadslikatBrukstidenforuttaketikke
blir mindreenn5000timer.

1.2 Meldingfra Kommunentil Konsesjonæren

Kommunenskalinnen1.desemberhvertårfremieggeforKonsesjonærenenprognose
fornesteÅrstotalforbruktil alminneligforsyningi Kommunen.Prognosenskalvære
basertpåfjoråretsternperaturkorrigerteforbrukog forventetforbruksendring.
Konsesjonærenharretttil åbeomenbegrunnelseforprognosendersomprognosén
avvikervesentligfrafjoråretsforbruk,og enoversiktoverkommunensfordelingav •
prognosertuttakfraalleKommunenskonsesjonsrettigheter.DersomKonsesjonæren
ikkemottarslikmelding,skatkonsesjonskraftleveringentilsvarefjoråretsuttak.
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1.3 MeldingfraKonsesjonærentil Kommunen

Hvertårinnen15.desemberskalKommunenhamottattfra Konsesjonærenen uttaks-
tabellforpåfølgendeÅrsomforhverMånedviserMånedensenergikvantum,samt
midlere,minsteogstørsteeffektuttak(MWh/h),angittmeddetsammeantalldesimaler
somtilenhvertidgjelderforaktørershandelsavregninghosStatnettSFs
avregningssentral.Dentilenhvertidgjeldendetabellerendelavdennekontrakt.

1.4 Anmeldingogendringsmeldinger

Innenhverfredagkl1200skalKonsesjonærenhamottattKommunensanmeldingom
uttakavkonsesjonskraft(MWh/h)forkommendeUke.Kommunenharretttilåendre
anmeldtuttak(MWh/h)fordetpåfølgendeDøgn.Dogskalslikendringmeldeskunpå
Bankdager.EventuelleendringsmeldingerskalværemottattavKonsesjonæreninnen
kl. 1000og væregjeldendefordetpåfølgendeDøgn.

Kommunensanmeldteuttaksamteventuelleendringsmeldingerskalværei overens-
stemmelsemedKontraktensbestemmelseromleveringavkonsesjonskraftfra
KonsesjonærenetterMånedsb1okkmodefien.Videreskaluttaksmeldingene(MWh/h)
ikkeangismedfieredesimalerenndetmaksimumsomgjelderforaktørershandels-
avregninghosStatnettSFsavregningssentral.

DersomKonsesjonærenikkeharmottattUkeanmelding(MWh/h)fraKommunen
innenforannevntefrist,fredagkl 1200,o-ghellerikkeharmottattendringsmeldingfor
påfølgendeDøgnfraKommuneninnenfristenforendringsmelding,skal
Konsesjonærenlevereminimumseffekt(MWh/h)tilKommuneniht.gjeldende
Månedsblokkmodell.Detsammegjelderdersommottattanmeldingikkeligger
innenforderammersomgjelderforleveringetterMånedsblokkmodellen.
Konsesjonærenskalrapporterelevertanmeldtkonsesjonskrafttil StatnettSFs
avregningssentraliht.dereglersomtil enhvertidgjelderforhandelsavregningen,
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Til:  Alle aksjonærer i Destinasjon Molde og Romsdal AS

Da er fusjonen endelig gjennomført, og vi står bedre rustet enn noen gang til å øke verdiskapningen fra 
turisme, sammen. Dere er nå eiere i det fusjonerte selskapet, Visit Nordmøre & Romsdal AS. Vedlagt er 
protokoll fra ekstraordinær GF både for Destinasjon Molde & Romsdal og Destinasjon Kristiansund & 
Nordmøre. Takk for bidraget så langt i DMR, og for positive signaler underveis i prosessen. Vi skal etter hvert 
i gang med å gjøre viktige strategiske valg for det nye selskapet, der eiernes innspill blir helt avgjørende. Det 
vil legge opp til orienterings- og innspillsmøter i regionen, der vi ønsker å møte både næringsliv og politikere. 
Er det anledninger der mange møter, gjerne på tvers av kommunegrensene, der dette kan være et godt 
tema, så si gjerne fra!

I mellomtiden så er to andre gode kilder for å holde seg oppdatert om hva som skjer i selskapet, og i 
fortsettelsen av sammenslåingsprosjektet:

- Prosjektbloggen: prosjektnordvest.wordpress.com
- Vår lukkede facebookgruppe:  www.facebook.com/groups/ReiselivNR/ Er du ikke medlem så kan du 

be om å bli det på siden.

Aksjonærene i de to selskapene har nå tydelig sagt at det er vilje og evne til å bidra inn i fellesskapet for å 
oppnå noe som er større enn en selv. Dette er en viktig utfordring som vi vil ta tak i på best mulige måte. 
Velkommen til en spennende framtid med mange muligheter, sammen!

Med vennlig hilsen
Roar Harsvik
Reiselivssjef
Visit Nordmøre & Romsdal AS
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Påmelding generalforsamling DMR 23/9 

Aksjonær Navn Tittel Antall aksjer

Eide Kommune Thor Dyrhaug varaordfører 27

Quality Hotel Alexandra Grete Blåsberg Hotellsjef 15

Romsdal Reiseliv og Handel SA Stein L. Olsen Styreleder 1

Gjemnes Kommune Knut Sjømæling Formannskapsmedlem 25

Atlantic Auto Harald Kjørsvik Daglig leder 10

Atlantic Mice Harald Kjørsvik 26

Rauma Kommune Lars Olav Hustad Ordfører 25

Hertz, -Bjarne Øverland AS Hilde Øverland Daglig leder 2

Fræna Næringsforum Ann Helen Rødal Dalheim 5

Molde Kommune Arne Sverre Dahl Rådmann 50

TIBE Reklamebyrå Oddgeir Visnes 10

Fræna Kommune Janny Meese el. ordfører Kultursjef 25

Håholmen Eiendom Olav Jørgensen 18

Nesset Kommune Rolf Jonas Hurlen Ordfører 25

Sparebank1 Olav Gjerland 25

FULLMAKT FRA GIS TIL

Reynold Blakset Harry Hestad 1

Eventyrlige Skaret Harry Hestad 7

Istad AS Harry Hestad 10

Rica Seilet Hotel Roar Harsvik 25

Sandøy Kommune Ragnar Heggdal 25

Angvik Investor Ida Dønheim 15

Angvik Jacobsen Ida Dønheim 10

Berg Invest Ida Dønheim 30

Berg Jacobsen Ida Dønheim 30

Bjørnsonhuset Ida Dønheim 15

Handelshuset Angvik Ida Dønheim 10

Havkrefter Ida Dønheim 4

Havstuene Ida Dønheim 15

Moldetorget Eiendom Ida Dønheim 15

Seilet Hotell Eiendom Ida Dønheim 15

Tusten Skiheiser Ida Dønheim 10

Storholmvågen KS Ida Dønheim 5

DMR styre/admin.

DMR styre Gerd Jorunn Bjerkelund

Destinasjon Molde & Romsdal AS Harry Hestad

DMR styre Nina B. Hagbø

DMR styre Roald Fiksdal

DMR styre Mette O. Sæter

DMR adm Torunn Dyrkorn

DMR adm Ragnar Heggdal

ANTALL: 531

Totalt antall aksjer DMR 750

%-vis andel aksjonærer 70,80



Aksjonær Navn Tittel Antall aksjer LUNSJ

Averøy Kommune Jan Steinar Engeli Johansen 25 1

Sparebanken 1 SMN Olav Gjerland Banksjef 3 1

Hertz Hilde Øverland Avdelingsleder M&R 1

Quality Hotel Grand John Ferstad Direktør 9 1

Kom Vekst Erika Karlsson 1

Aure Gjestegard Åshild Ulfsnes 1 1

Angvik Ida E. Dønheim Hotelldirektør 1 1

Smøla Nærings-og kultursenter KF Einar Wikan daglig leder 1

Roar 1

Synnøve 1

Kristiansund kommune Per Kristian Øyen ordfører 56 1

classic Håholmen Stian Røsand Værbestyrer 6 1

Sunndal kommune ståle refstie ordfører 25

FULLMAKT FRA GIS TIL

Avis synnøve 1

Kom vekst synnøve 1

Nordmøre næringsråd synnøve 1

smøla kommune 25

DMR styre/admin.

Åsmund Kristoffersen 1

ANTALL: 156 11

Påmelding generalforsamling DKN 23/9 



Totalt antall aksjer DKN 512

%-vis andel aksjonærer 30,47

Forfall:

Fortidsminneforeningen Else ba
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Vedlegg 

1 Tertialrapport pr. 31.08.2014 - rapporten 

 

 

Rådmannens innstilling 

Tertialrapport per 31.08.2014 tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 23.10.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.10.2014 

Tertialrapport per 31.08.2014 tas til orientering. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Økonomisk rapport 

 

Prognose på driftsregnskap er på kr 5,45 mill i merforbruk/mindre inntekter. Hvis dette blir 

sluttresultatet må budsjettert avsetning til disposisjonsfond (inkl. utviklingsfond) styrkes. Budsjettert 

avsetning til disposisjonsfond er vedtatt med kr 2,638 mill. Regnskapsmessig resultat kan da bli på  

kr 2,8 mill i merforbruk som må dekkes inn i løpet av 2015-2016 for ikke å bli registrert i ROBEK. 

Ved årets utløp vil det stå igjen ca. kr 2,3 mill på disposisjonsfond hvis ikke kommunestyret korrigerer 

budsjettet for å unngå merforbruk. 



 

Prognosen inneholder følgende vesentlige avvik på frie inntekter og finans: 

 

- 1 255 000 skatt og rammeoverføringer 

- 2 900 000 salg av konsesjonskraft 

-    400 000 netto renter inkl. kalkylerente sjølkost 

- 1 736 000 svikt i utbytte og renter fra Nesset kraft as 

- 6 291 000 totalt 

 

Enhetenes prognoser, inkl. avsatte reserver, oppveier noe av dette avviket ved at det totalt spares  

kr 0,832 mill. Da er det ikke tatt høyde for at pensjonskostnadene kan bli litt høyere enn budsjettert. 

 

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, som ble vedtatt på generalforsamlinga sitt møte 22. mai, samt 

renteinntekter av ansvarlig lån, 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 enhetene forutsatt at 

rammene blir korrigert i forhold til vedtaket i K-sak 39/14. 

 

Prognosen på antatt merforbruk er redusert i forhold til rapporteringen per april. De vesentligste 

endringene er reduserte utgifter til lønnsoppgjør og antatt mindre forbruk på enhetene. 

 

Finansrapport 

 

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål viser en beholdning på kr 62,8 

mill 31. august (kr 44,7 mill 30. april). I perioden januar-april har kommunen hatt en gjennomsnittlig 

avkastning på 2,38 pst på beløp over kr 3 mill, mot 2,29 pst forrige tertial. Til sammenligning har 

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

gitt en gjennomsnittlig avkastning på 1,29 pst. Kommunen har fra juli bundet bankinnskudd og 

plassert kr 10 mill til 2,85 pst renter og plassert kr 10 mill i 6 md til 2,75 pst rente. 

 

Lånegjelda på investeringer er på kr 290 mill per 31. august, herav 36 pst med rentebinding. Flytende 

rente er fortsatt lav, 2,25 pst.  

 
Sykefravær  

Hittil i år har vi hatt et sykefravær på 9,86 %, og i 3. kvartal hadde vi et fravær på 7,27 %. Sammenlignet 

med 3. kvartal 2013 representerer dette en liten reduksjon i fraværet. De 4 siste årene har fraværet i 3. 

kvartal ligget på mellom 6 - 7 % totalt for kommunen.  

Vi er i gang med 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 2. kvartal med 7 personer i Nesset, fra 2981 til 2974. 

Ved inngangen til 2014 hadde vi 3001 innbyggere i kommunen.  

 

Omsetning av eiendommer i Nesset kommune 2. tertial  



I løpet av 2. tertial er det omsatt 18 eneboliger, 11 fritidseiendommer, 2 småbruk/gardsbruk, 1 

forretningseiendom og 10 tomter (naust, hytter, bolig). Hittil i år er det omsatt 69 eiendommer mot 49 

samme periode i 2013.  

 

Annet  

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

2. tertial 2014, samt rapporter for vedtaksoppfølging.  

 

 

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. Reduksjonen i 

totalt merforbruk fra forrige tertial er på grunn av at enhetene sparer totalt mer enn først antatt, og 

lønnsoppgjøret ble noe lavere enn forventet. 

 

Ved framlegging av statsbudsjettet for 2015 har kommunen fått opplyst at fylkesmannen ikke trekker inn 

for mye utbetalt skjønnsmidler i forbindelse med kompensasjon pga. differensiert arbeidsgiveravgift. 

Arbeidsgiveravgifta for Nesset kommune er redusert til 10,6 pst per 1.7.2014. Dette vil være et godt bidrag 

til å redusere kommunens merforbruk. 

 

På grunnlag av dette vil rådmannen legge fram sak om korrigering av budsjettet for 2014.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 
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Økonomisk rapport

Tall for erioden Tall for året

Oppsummering
januar - august
(kr 1000)

PeriodeBudsj. Inkl. Prog-
RegnskapAvvik i

2014budsjett Avvik Avvik i % endringnose%
20142014avvik

Enhetene:









1 Rådmann med stab/støtte, ofelleskostnader 13 974 14 391




417 2,9 % 21 581




0 0,0 %

Herav:









Kommunale fellesut ifter/-inntekter 6 231 6 479




248 3,8 % 8 681




0,0 %

Rådmannens stab/støtte 5 518 5 538




20 0,4 % 8 779




0,0 %

Skolefa liråd iver 2 225 2 374




149 6,3 % 4 121




0,0 %

2 Servicekontoret 1 838 1 840




2 0,1 % 3 042




-50 -1,6 %

3 Politisk virksomhet 1 442 1 586




144 9,1 % 2 569




0,0 %

4 Eidsvå barne- oun domsskole EIBUS 16 711 17 215




504 2,9 % 28 276




800 2,8 %

5 Indre Nesset barne- oun domsskule INBUS 7 389 7 717




328 4,3 % 12 157




0,0 %

6 Barneha ene 12 548 12 491




-57 - 0,5 % 19 351




-157 -0,8 %

7 Helse o omsorHELO 58 053 56 752 -1 301 - 2,3 % 83 386 -1 000 -1,2 %

8 Teknisk, samfunn outviklinTSU 11 557 11 880




323 2,7 % 15 765




0 0,0 %

Herav:










Teknisk, samfunn outviklinTSU 11 246 11 760




514 4,4 % 16 589




0,0 %

Selvkost VARFS




311




120




-191 - 159,2 % -824




0,0 %

9 Kultur 1 830 1 828




-2 -0,1 % 4 335




0,0 %

10 NAV 1 534 1 437




-97 -6,8 % 2 206




800 36,3%

Reserver




0




0




0




5 400




439 8,1 %

Sum enhetene inkl. reserver 126 876 127 137




261 0,2 % 198 068




832 0,4 %

Frie inntekter ofinans, m.v. sk'ema 1/X -123 884 -128 299 -4 415 -3,4 % -198 068 -6 282 -3,2 %

Perioderesultat / antatt årsavvik 2 992 - 1 162 - 4 154




0 - 5 450
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Økonomirapport,sammendragfor Kommunalefellesutgifter
Periode: Januar - august År 2014

Re nsk.
289

86
-3

372
2 508
3 996
-273

0
-376

4
0

6 231

Tall:for perioden

	

Korr.bud.Avvik% avvik

	

311227,1 %

	

76-10-13,2 %

	

03

	

387153,9 %

	

2 521130,5 %

	

3 919-77-2,0 %

	

-260135,0 %

	

-4-4 -100,0 %

	

-84292 347,6 %

	

0-4

	

00

	

6 4792483,8 %

Tallifor perioden
Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik

	

198 172 -26 -15,1 %

	

-358 -332 26 7,8 %

	

1 316 1 533 217 14,2 %

	

1 317 1 382 65 4,7 %

	

126 167 41 24,6 %

	

-74 62 136 219,4 %

	

315 309 -6 -1,9 %

	

167 162 -5 -3,1 %

	

15 33 18 54,5 %

	

195 172 -23 -13,4 %

	

180 32 -148 -462,5 %

	

2 0 -2

	

1 0 -1

	

-13 -9 4 44,4 %

	

2 654 2 654 0 0,0 %

	

140 96 -44 -45,8 %

	

21 24 3 12,5 %

	

29 16 -13 -81,3 %

	

0 6 6 100,0 %

	

6 231 6 479 248 3,8 %

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst
Brutto lønn
Sosiale utgifter
Refusjoner fra trygdeetaten
Netto lønn
Div. driftskostnader
Overfø ringer
Salgs- og leieinntekt
Internt salg
Refusjoner og andre overføringeritilskudd
Netto finanskostnad
Arso 'ørsdis osis'oner
Sum

Gruppert etter ansvar: (1000 kr)

Tekst
Sum ansvar: 1003 Revisjon
Sum ansvar: 1100 Kommunehuset- leieinntekter
Sum ansvar: 1202 Fellesutgifter (rådm.)
Sum ansvar: 1210 IKT - egne anlegg
Sum ansvar: 1213 IKT - telefon
Sum ansvar: 1230 Opplæring
Sum ansvar: 1231 Frikjøp hovedtillitsvalgt
Sum ansvar: 1232 Bedriftshelsetjeneste
Sum ansvar: 1239 Hovedverneombud
Sum ansvar: 1240 Vassdragsutbygging
Sum ansvar: 1241 Annen juridisk bistand
Sum ansvar: 1242 Rettslokaler 0.1.
Sum ansvar: 1250 Sivil beredskap
Sum ansvar: 1510 Eidsvåg telehus
Sum ansvar: 5000 Kirkelig fellesråd
Sum ansvar: 7002 Kontrollutvalg
Sum ansvar: 7005 Hovedarbeidsmiljøutvalg
Sum ansvar: 7010 Takseringsnemnd elendomsskatt
Sum ansvar: 7080 Val
Sum

Års-
buds'ett

506
141

0
647

3 279
5 485
-397

-8
-128

3
-200

8 681

Tall for året
Buds". Ant. avvik % avvik

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8 681 0,0 %
8 681 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

Tildelt budsjettramme for 2014 ser ut til å holde, forventer ingen vesentlig avvik.

Dato: 15.09.14

Anne Grete Klokset
Ass. rådmann
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Rådmannens stab/støtte
Januar - august

Tallfor:perioden -
Korr.bud. Avvik avvik

Års-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn 4 390 4 335 -55 -1,3 % 6 889




Sosiale utgifter 1 286 1 304 18 1,4 % 2 095




Refusjoner fra trygdeetaten -182 -135 47 34,8 % -135




Netto lønn 5 494 5 504 10 0,2 % 8 849




Div. driftskostnader 225 210 -15 -7,1 % 316




Overforinger 16 32 16 50,0 % -40




Salgs- og leieinntekt -113 -111 2 1,8 % -150




Internt salg 0 -6 -6 -100,0 % -61




Refusjoner og andre overføringerAilskudd -104 -91 13 14,3 % -135




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 5 518 5 538 20 0,4 % 8 779




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)

Tekst
—

Re nsk.
Tall for,

Korr.bud.
rioden

Avvik % avvik




Buds'.
Tall for året
Ant. avvik avvik

Sum ansvar: 1000 Rådmannskontoret 3 357 3 320 -37 -1,1 % 5 224




0,0 %
Sum ansvar: 1005 Økonomiavdelin a 2 161 2 218 57 2,6 % 3 555




0,0 %
Sum 5 518 5 538 20 0,4 % 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

Forventer ingen vestenlig avvik ved årets slutt.

Dato: 15.09.14

Anne Grete Klokset
Ass. rådmann
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Skolefaglig rådgiver
Januar - august

Tøll forriodeni
Korr.bud.Avvik% avvik

År 2014

Års-



buds'ett
Brutto lønn 153 154 1 0,6 % 258
Sosiale utgifter 42 40 -2 -5,0 % 73
Refusjoner fra trygdeetaten 0 0 0




0
Netto lønn 195 194 -1 -0,5 % 331
Div. driftskostnader 1 059 1 116 57 5,1 % 2 326
Overføringer 1 337 1 425 88 6,2 % 2 185
Salgs- og leieinntekt 0 0 0




0
Internt salg 0 0 0




0
Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -366 -361 5 1,4 % -476
Netto finanskostnad 0 0 0




0
Årso'ørsdis osis'oner 0 0 0




-245
Sum 2 225 2 374 149 6,3 % 4 121

Gruppert etter ansvar: (1000 kr) Tall•for rioden Tall for året
Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik Buds". Ant. avvik % avvik

Sum ansvar: 2100 Skoler - felles 1 977 2 050 73 3,6 % 3 348 0,0 %
Sum ansvar: 2180 Kompetanseutvikling 30 67 37 55,2 % 264 0,0 %
Sum ansvar: 2300 Vokseno lærin 218 257 39 15,2 % 509 0,0 %
Sum 2 225 2 374 149 6,3 % 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 i 2014 for ansvarene 2100, 2180, 2300 samlet sett.

15.sep.14

Frode Sundstrøm



Økonomirapport,sammendragfor

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Servicekontor
Januar - august

Tall for,rioden
Korr.bud.Avvik




% avvik




Års-



buds'ett

År 2014

Brutto lonn 1 366 1 392 26 1,9 % 2 206




Sosiale utgifter 416 416 0 0,0 % 660




Refusjoner fra trygdeetaten 0 0 0




0




Netto lønn 1 782 1 808 26 1,4 % 2 866




Div. driftskostnader 592 542 -50 -9,2 % 925




Overføringer 183 191 8 4,2 % 263




Salgs- og leieinntekt -688 -674 14 2,1 % -971




Internt salg -2 -1 1 100,0 % -2




Refusjoner og andre overforinger/tilskudd -29 -26 3 11,5 % -39




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso"orsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 1 838 1 840 2 0,1 % 3 042




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




TallIfor perioden




Tall for året

Tekst Re nsk. Korr.bud.Avvik




% avvik




Buds'. Ant. avvik% avvik
Sum ansvar: 1080 Servicekontoret 1 819 1 839 20 1,1 % 2 937 0,0 %
Sum ansvar: 1101 Kaffe mv. 13 13 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 1200 Fellesutgifter (servicektr.) 152 122 -30 -24,6 % 271 -50-18,5 %
Sum ansvar: 1220 Arkivering - fellesutgifter 144 140 -4 -2,9 % 142 0,0 %
Sum ansvar: 1500 Komm. boliger / leiligheter -186 -182 4 2,2 % -259 0,0 %
Sum ansvar: 1501 Komm. boliger Eidsvåg borettslag -44 -32 12 37,5 % -48 0,0 %
Sum ansvar: 3220 Edruskapsvern -18 -20 -2 -10,0 % -6 0,0 %
Sum ansvar: 3261 PU-boliger Eidsvåg borettslag -42 -40 2 5,0 % -55 0,0 %
Sum ansvar: 5100 Andre reli iøse formål 0 0 0




60 0,0 %
Sum 1 838 1 840 2 0,1 % 3 042 -50-1,6 %

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

Forutsatt at pensjonskostnadene ikke blir høyere enn budsjettert vil vi overskride med kr. 50 000. Bakgrunnen for dette er at den estimerte
besparingen i forbindelse med SvarUt-prosjektet ikke har kommet. Prosjektet er noe forsinket fra IKT ORKidå sin side.

Servicekontoret i Nesset, 10.9.2014

Hildegunn Kvernberg Ble
enhetsleder
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Økonomirapport, sammendrag for Politisk virksomhet

	

Periode: Januar - august År 2014

Gruppert etter art: (1000kr) Tallifor rioden Års-
Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik buds'ett

Brutto lønn 937 970 33 3,4 % 1 535
Sosiale utgifter 340 350 10 2,9 % 544
Refusjoner fra trygdeetaten 0 0 0 0
Netto lønn 1 277 1 320 43 3,3 % 2 079
Div. driftskostnader 178 224 46 20,5 % 403
Overføringer 31 42 11 26,2 % 127
Salgs- og leieinntekt 0 0 0 0
Internt salg 0 0 0 0
Refusjoner og andre overførirtger/tilskudd -44 0 44 0
Netto finanskostnad 0 0 0 0
Arso 'ørsdis osis'oner 0 0 0 -40
Sum 1 442 1 586 144 9,1 % 2 569

Gruppert etter ansvar: (1000 kr) Tall for. rioden Tall for året
Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik Buds". Ant. avvik % avvik

Sum ansvar: 3002 Eldrerådet 18 28 10 35,7 % 71 0,0 %
Sum ansvar: 7000 Kommunestyre/formannskap 1 201 1 320 119 9,0 % 2 034 0,0 %
Sum ansvar: 7001 Administrasjonsutvalget 12 26 14 53,8 % 56 0,0 %
Sum ansvar: 7009 Diverse råd/utvalg 49 42 -7 -16,7 % 58 0,0 %
Sum ansvar: 7012 HOK - utvalg for helse, oppverkst, k 53 63 10 15,9 % 129 0,0 %
Sum ansvar: 7013 TNM - utvalg for teknisk, næring, mil 53 62 9 14,5 % 123 0,0 %
Sum ansvar: 7200 Til formannskapets disposisjon 36 25 -11 -44,0 % 31 0,0 %
Sum ansvar: 7201 Støtte til politiske parti 0 0 0 67 0,0 %
Sum ansvar: 7510 Tilskott til husb in 20 20 0 0,0 % 0
Sum 1 442 1 586 144 9,1 % 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 i Nesset, 15.9.2014

Hildegunn Kvernberg Blø
enhetsleder
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Eidsvåg barne- og ungdomsskole
Januar - august

1:,allifor, rodenArs-
Korr.bud.Avvik% avvikbuds'ett




År 2014

Brutto lønn 13 062 13 014 -48 -0,4 % 20 564




Sosiale utgifter 3 849 4 016 167 4,2 % 6 214




Refusjoner fra trygdeetaten -1 538 -1 376 162 11,8 % -1 006




Netto lønn 15 373 15 654 281 1,8 % 25 772




Div. driftskostnader 1 396 1 535 139 9,1 % 2 471




Overfø ringer 263 450 187 41,6 % 684




Salgs- og leieinntekt -280 -244 36 14,8 % -371




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -41 -180 -139 -77,2 % -280




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 16 711 17 215 504 2,9 % 28 276




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




talVpr- eNodem




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds". Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 2115 Eidsvåg barne- og ungdomsskole 16 257 16 686 429 2,6 % 27 386 700 2,6 %
Sum ansvar: 2121 Eidsvåskole - SFO 454 529 75 14,2 % 890 100 11,2 %
Sum 16 711 17 215 504 2,9 % 28 276 800 2,8 %

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 driftskostnadene, også når vi tek omsyn til budsjettjusteringa som er vedteken. Ut frå det eg veit
pr. i dag går vi mot eit driftsoverskot.

Nytilsette lærarar er lågare løna enn dei som dei erstattar. I den grad vi har greidd å skaffe vikarlærarar, er dei lågare løna enn dei som dei
vikarierer for. Refusjonane blir dermed høgare enn vikarkostnadene. I estimatet ligg det inne vakanse i delar av stilling i 2 1/2 mnd.

Eidsvåg 16. september 2014

Per Einar strand



Økonomirapport, sammendrag for Indre Nesset barne- og ungdomsskule
Periode: Januar - august År 2014

Gruert etter art: (1000 kr)

Tekst Re nsk.
Tall fOr,

Korr.bud.
riodem

Avvik % avvik




Års-



buds'ett




Brutto lønn 5 657 5 397 -260 -4,8 % 8 606




Sosiale utgifter 1 681 1 694 13 0,8 % 2 649




Refusjoner fra trygdeetaten -522 -40 482 1205,0 % -65




Netto lønn 6 816 7 051 235 3,3 % 11 190




Div. driftskostnader 603 664 61 9,2 % 1 082




Overfo ringer 114 180 66 36,7 % 150




Salgs- og leieinntekt -31 -48 -17 -35,4 % -75




Internt salg -6 0 6




0




Refusjoner og andre overforinger/tilskudd -107 -130 -23 -17,7 % -190




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Årso'orsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 7 389 7 717 328 4,3 % 12 157




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)I




__Tall for •oden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 2151 Eresfjord skole - SFO 78 58 -20 -34,5 % 99




0,0 %
Sum ansvar: 2165 Indre Nesset barne- og ungdomssku 695 844 149 17,7 % 1 354




0,0 %
Sum ansvar: 2166 Eresfjord barne- og ungdomsskole 4 820 4 943 123 2,5 % 7 715




0,0 %
Sum ansvar: 2167 Vistdal skole 1 797 1 872 75 4,0 % 2 989




0,0 %
Sum ansvar: 2168 Eikesdal skole -1 0 1




0




Sum 7 389 7 717 328 4,3 % 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

Pensjonskostadene ved enheten kan bli ca 90000 høyere enn budsjettert.
Likevel er 40 % vikarstilling pr.1/8-14 på bametrinnet i Eresfjord satt vakant ut året, og trygderefusjonene er høyere enn budsjettert.
Enheten vil holde budsjettet.

Eresfjord 12.09.14.
Hilde Toven
Enhetsleder for Indre Nesset barne- og ungdomsskule



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Barnehagene
Januar - august

Talltfor perioden,
Korr.bud.Avvik % avvik




Års-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn 7 674 7 352 -322 -4,4 % 11 506




Sosiale utgifter 2 285 2 078 -207 -10,0 % 3 271




Refusjoner fra trygdeetaten -498 -184 314 170,7 °. -285




Netto lønn 9 461 9 246 -215 -2,3 % 14 492




Div. driftskostnader 530 651 121 18,6 % 1 284




Overføringer 4 220 4 111 -109 -2,7 % 5 869




Salgs- og leieinntekt -1 454 -1 517 -63 -4,2 % -2 294




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overforinger/tilskudd -209 0 209




0




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 12 548 12 491 -57 -0,5 % 19 351




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall for perioden





Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 2200 Barnehager - fellesutgifter 247 318 71 22,3 % 570




0,0 °/.
Sum ansvar: 2201 Ikke-kommunale barnehager 3 995 4 010 15 0,4 • 5 699




0,0 %
Sum ansvar: 2210 Eidsvåg barnehage 6 446 6 167 -279 -4,5 % 9 688 -147 -1,5 %
Sum ansvar: 2220 Eresfjord barnehage 1 057 1 236 179 14,5 % 2 065 -10 -0,5 %
Sum ansvar: 2230 Vistdal barnehage 802 760 -42 -5,5 % 1 329




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




0




Sum 12 548 12 491 -57 -0,5 % 19 351 -157 -0,8 %

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

Barnehagene har i dag et overførbruk på lønn, forutsatt at pensjonskostnadene ikke blir høyere enn budsjettert vil vi få en overskridelse på
157.000,-
Det er usikkerhetsmoment i forhold til tilskudd til ikke- kommunale bamehager

Mvh Tanja Alise



Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Helse og omsorg
Januar - august

Tall.forperioden _.
Korr.bud.Avvik % avvik




Ars-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn 47 438 45 022 -2 416 -5,4 % 71 271




Sosiale utgifter 13 220 13 196 -24 -0,2 % 20 504




Refusjoner fra trygdeetaten -4 394 -2 318 2 076 89,6 % -3 500




Netto lønn 56 264 55 900 -364 -0,7 % 88 275




Div. driftskostnader 4 975 3 763 -1 212 -32,2 % 6 953




Overføringer 7 187 6 318 -869 -13,8 % 11 890




Salgs- og leieinntekt -8 558 -8 429 129 1,5 % -12 882




Internt salg -149 -100 49 49,0 % -200




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -1 666 -700 966 138,0 % -10 650




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 58 053 56 752 -1 301 -2,3 % 83 386




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall for perloden.




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 3100 Hjelpepersonell legekontor 1 488 1 249 -239 -19,1 % 2 016 0 0,0 %
Sum ansvar: 3101 Turnuslege + vakt 687 643 -44 -6,8 % 1 379 0 0,0 %
Sum ansvar: 3102 Fastleger 601 767 166 21,6 % 1 209 0 0,0 %
Sum ansvar: 3103 Kystlab (næringsmiddelkontroll) 86 75 -11 -14,7 % 115 0 0,0 %
Sum ansvar: 3104 LV-sentral 218 234 16 6,8 % 355 0 0,0 %
Sum ansvar: 3105 Kommunal medfinansiering 3 026 2 696 -330 -12,2 % 3 523 -650 -18,5 %
Sum ansvar: 3110 Helsestasjon/helesøster 1 189 1 175 -14 -1,2 % 1 854 0 0,0 %
Sum ansvar: 3120 Fysio-/ergoterapitjeneste 1 398 1 387 -11 -0,8 % 1 575 20 1,3 %
Sum ansvar: 3201 Krisesenter 12 12 0 0,0 % 380 0 0,0 %
Sum ansvar: 3230 Barnevern 670 820 150 18,3 % 2 650 200 7,5 %
Sum ansvar: 3240 Funksjonshemma - fellesutgifter 5 095 4 844 -251 -5,2 % 4 501 -220 -4,9 %
Sum ansvar: 3241 Botjenesten Holtan 7 604 7 910 306 3,9 % 7 698 300 3,9 %
Sum ansvar: 3242 Aktivitetssenteret 2 124 2 135 11 0,5 % 2 756 0 0,0 %
Sum ansvar: 3260 Omsorgsboliger -481 -454 27 5,9 % -531 50 9,4 %
Sum ansvar: 3290 Tilbud personer med psykisk lidelse 613 591 -22 -3,7 % 950 0 0,0 %
Sum ansvar: 3300 NOS - fellesutgfiter 2 549 2 828 279 9,9 % 4 594 150 3,3 %
Sum ansvar: 3301 NOS - korttidsavdeling 3 750 2 918 -832 -28,5 % 4 633 -900 -19,4 %
Sum ansvar: 3302 NOS - sjukeheimsavdeling 8 197 8 373 176 2,1 % 13 288 100 0,8 %
Sum ansvar: 3303 NOS - aldersdementavdeling 3 254 2 990 -264 -8,8 % 4 764 -250 -5,2 %
Sum ansvar: 3304 NOS - heimetjeneste dag/natt 5 977 7 162 1 185 16,5 % 11 707 1 300 11,1 %
Sum ansvar: 3305 NOS - leiebiler 383 333 -50 -15,0 % 490 0 0,0 %
Sum ansvar: 3306 NOS - eldresenter 325 544 219 40,3 % 920 270 29,3 %
Sum ansvar: 3307 NOS - kjøkkentjeneste 2 974 2 861 -113 -3,9 % 4 643 0 0,0 %
Sum ansvar: 3308 Gavemidler -26 0 26




0




Sum ansvar: 3309 Fast ansatte vikarer 2 452 2 596 144 5,5 % 4 147 183 4,4 %
Sum ansvar: 3310 Eresfjord bofellesskap -2 0 2




0




Sum ansvar: 3311 ERESFJORD TRYGDEHEIM 0 0 0




0




Sum ansvar: 3312 Vistdal bofellesskap -15 -108 -93 -86,1 % -138 -140 -101,4 %
Sum ansvar: 3313 Indre - heimetjeneste 3 499 2 210 -1 289 -58,3 % 3 384 -1 200 -35,5 %
Sum ansvar: 3390 Pleie/omsorfellesut ifter 406 -39 -445 -1141,0 % 524 -213 -40,6 %
Sum 58 053 56 752 -1 301 -2,3 % 83 386 -1 000 -1,2 %

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

Dersom en tar hensyn at enheten skal ha tilført kr. 237.000,- ( gjelder vedtak i kommunestyret vedr, reduksjoner for 2014) samt får
får beholde kr. 330.00 som gjelder tilskudd ressurskrevende brukere 2013 ligger den an til et merforbruk på ca kr. 1.000.000,-
Hovedgrunnen til dette er følgende: a) Medfinansieieringsordningen kr. 650.000,-. B) Utgifter til ekstrahjelp, sjukevikarer og overtid
særlig ved kortidsavdelinga kr-. 350.000,-.

Ved økonomisk rapport pr. 30.6. hadde enhetsleder beregnet at budsjetterte midler til dekking av utgifter i forbindelse med pasienter som
lå på sjukehuset og som var ferdigbehandlet skulle dekke opp det meste av merforbruket ved institusjonenert. Det er der avsatt kr 250.000
for 2014. I løpet av juli og fram til 10.9. har denne ordningen koste Nesset kommunen kr. 260.000,_. De midler som var tenkt nyttet til
dette formål er brukt opp.

Eidsvåg , 12.9. 2014
Jan K. Schjølberg
Enhetsleder helse og omsorg
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Teknisk, samfunn og utvikling
Januar - august

TalliforriodeniÅrs-
Korr.bud.Avvik% avvikbuds'ett




År 2014

Brutto lønn 5 211 5 661 450 7,9 % 8 661




Sosiale utgifter 1 498 1 598 100 6,3 % 2 534




Refusjoner fra trygdeetaten -257 0 257




0




Netto lønn 6 452 7 259 807 11,1 % 11 195




Div. driftskostnader 3 832 3 563 -269 -7,5 % 7 293




Overføringer 2 430 2 473 43 1,7 % 3 996




Salgs- og leieinntekt -1 211 -1 122 89 7,9 % -1 306




Internt salg 0 -102 -102 -100,0 % -154




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -39 -91 -52 -57,1 % -1 018




Netto finanskostnad 1 631 1 629 -2 -0,1 % -101




Arso'ørsdis osis'oner -1 849 -1 849 0 0,0 % -3 316




Sum 11 246 11 760 514 4,4 % 16 589




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




irtill fOr i>erioden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 1400 Kommunal eiendomsforvaltning 169 59 -110 -186,4 % 100




0,0 %
Sum ansvar: 6000 Administrasjon teknisk 537 377 -160 -42,4 % 644




0,0 %
Sum ansvar: 6011 Saksbehandling landbruk 210 223 13 5,8 % 381




0,0 %
Sum ansvar: 6012 Saksbehandling skogbruk 225 225 0 0,0 % 368




0,0 %
Sum ansvar: 6013 Saksbehandling næring 239 272 33 12,1 % 34




0,0 %
Sum ansvar: 6020 Vekstkommune 164 164 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 6021 Vekstkommune - andre prosjekter 162 162 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 6100 Byggesaksbehandling -233 -71 162 228,2 % -57




0,0 %
Sum ansvar: 6110 Kart- og oppmålingsarbeid 249 254 5 2,0 % 455




0,0 %
Sum ansvar: 6111 Plan-/reguleringsarbeid 300 296 -4 -1,4 % 499




0,0 %
Sum ansvar: 6120 Naturforvaltning 352 347 -5 -1,4 % 561




0,0 %
Sum ansvar: 6124 Kommunalt viltfond -82 -82 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 6131 Friluftsliv 52 39 -13 -33,3 % 40




0,0 %
Sum ansvar: 6132 Miljøtiltak 12 0 -12




0




Sum ansvar: 6140 Romsdal vassområde -6 0 6




0




Sum ansvar: 6211 Sau på utmarksbeite 0 0 0




0




Sum ansvar: 6220 Jordbruksfond 0 0 0




0




Sum ansvar: 6500 Brannvesen 2 398 2 681 283 10,6 % 4 158




0,0 %
Sum ansvar: 6502 Oljevernberedskap 34 23 -11 -47,8 % 35




0,0 %
Sum ansvar: 6600 Kommunale veger 1 547 1 658 111 6,7 % 2 604




0,0 %
Sum ansvar: 6601 Parkeringsplasser 0 68 68 100,0 % 113




0,0 %
Sum ansvar: 6602 Veg- og gatelys 207 323 116 35,9 % 485




0,0 %
Sum ansvar: 6610 Parker og grøntanlegg 22 30 8 26,7 % 270




0,0 %
Sum ansvar: 6700 Vedlikehold eiendommer 2 709 2 541 -168 -6,6 % 3 969




0,0 %
Sum ansvar: 6710 Drift av kommunehuset 994 1 206 212 17,6 % 1 899




0,0 %
Sum ansvar: 6800 Boligområder 0 18 18 100,0 % 31




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




0




Sum ansvar: 7020 Utviklingsfondet -307 -307 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 7022 Miljøfondet 25 25 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 7401 Kraftfond 1 268 1 268 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 7402 Tilskudd til næringsformål 178 178 0 0,0 % 0




Sum ansvar: 7403 Bygdeutvikling 0 0 0




0




Sum ansvar: 7404 Krafthistorie 0 0 0




0




Sum ansvar: 7410 Mardølafondet -217 -217 0 0,0 % 0




Sum 11 246 11 760 514 4,4 % 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

Enheten har et mindreforbruk på ca. 514' pr. august. Det er likevel behov for å kjøre "stram line" ut året, for å ivareta kravet om innsparinger.
Spesielle tiltak utover dette synes ikke nødvendig 
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

Re nsk.

Sjølkost
Januar - august

Tall for'oden
Korr.bud.Avvik % avvik




Ars-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn 1 464 1 597 133 8,3 % 2 441




Sosiale utgifter 435 431 -4 -0,9 % 688




Refusjoner fra trygdeetaten -17 0 17




0




Netto lønn 1 882 2 028 146 7,2 % 3 129




Div. driftskostnader 1 734 1 764 30 1,7 % 2 478




Overføringer 2 232 1 890 -342 -18,1 % 4 867




Salgs- og leieinntekt -5 537 -5 562 -25 -0,4 % -11 060




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




-238




Sum 311 120 -191 -159,2 % -824




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall for perioden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds'. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 6300 Vannverk 202 235 33 14,0 % -548




0,0 %
Sum ansvar: 6310 Avløp 125 118 -7 -5,9 % -55




0,0 %
Sum ansvar: 6311 Slam -459 -588 -129 -21,9 % -58




0,0 %
Sum ansvar: 6400 Renovasjon 158 109 -49 -45,0 % -179




0,0 %
Sum ansvar: 6501 Feierordnin en 285 246 -39 -15,9 % 16




0,0 %
Sum 311 120 -191 -159,2 % -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

Ut fra de opplysningene vi har per i dag, forventes ingen vesentlig avvik ved årets slutt.
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Økonomirapport, sammendrag for

Grurt etter art: (1000 kr)

Tekst

Periode:

f .

Re nsk.

Kultur
Januar - august

- tall fort '.odenL
Korr.bud.Avvik

„. _ 
% avvik

] Ars-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn 925 923 -2 -0,2 % 1 478




Sosiale utgifter 286 266 -20 -7,5 % 438




Refusjoner fra trygdeetaten -7 -1 6 600,0 % 0




Netto lønn 1 204 1 188 -16 -1,3 % 1 916




Div. driftskostnader 475 475 0 0,0 % 779




Overfø ringer 277 279 2 0,7 % 2 116




Salgs- og leieinntekt -113 -115 -2 -1,7 % -201




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -13 0 13




-230




Netto finanskostnad 0 0 0




0




Arso'ørsdis osis'oner 0 1 1 100,0 % -45




Sum 1 830 1 828 -2 -0,1 % 4 335




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall fOrpertoden




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud.Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 2500 Kultur felles 421 422 1 0,2 % 687




0,0 %
Sum ansvar: 2510 Folkebibliotek 681 683 2 0,3 % 1 100




0,0 %
Sum ansvar: 2520 Kulturskole 182 175 -7 -4,0 % 927




0,0 %
Sum ansvar: 2521 Eidsvåg gamle skole 43 39 -4 -10,3 % 58




0,0 %
Sum ansvar: 2530 Ungdomstiltak 65 74 9 12,2 % 113




0,0 %
Sum ansvar: 2531 Ungdommens kommunestyre 61 64 3 4,7 % 100




0,0 %
Sum ansvar: 2540 Tilskudd drift -1 0 1




108




0,0 %
Sum ansvar: 2541 Tilskudd hus og anlegg 133 131 -2 -1,5 % 122




0,0 %
Sum ansvar: 2550 Museum 126 128 2 1,6 % 823




0,0 %
Sum ansvar: 2551 Kulturminner 23 21 -2 -9,5 % 73




0,0 %
Sum ansvar: 2560 Bokprosjekt -5 -5 0 0,0 % -15




0,0 %
Sum ansvar: 2570 Bjørnsonsfestival 4 4 0 0,0 % 120




0,0 %
Sum ansvar: 2580 Folkebadet 97 92 -5 -5,4 % 119




0,0 %
Sum 1 830 1 828 -2 -0,1 % 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

Rapporten er gjennomgått. Ingen vesentlige punkt å kommentere. Vedtatt reduksjon K-sak 39/14 innarbeides. 15.09.2014 Turid L. Øverås
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art:(1000 kr)
Tekst

Periode:

___
Re nsk.

NAV
Januar - august

Talf foroden
Korr.bud.Avvik % avvik




Års-



buds'ett




År 2014

Brutto lønn 845 709 -136 -19,2 % 1 129




Sosiale utgifter 213 208 -5 -2,4 % 334




Refusjoner fra trygdeetaten -106 -96 10 10,4 % 0




Netto lønn 952 821 -131 -16,0 % 1 463




Div. driftskostnader 206 210 4 1,9 % 321




Overføringer 436 494 58 11,7 % 742




Salgs- og leieinntekt -5 0 5




0




Internt salg 0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -100 -100 0 0,0 % -340




Netto finanskostnad 45 12 -33 -275,0 % 20




Arso'ørsdis osis'oner 0 0 0




0




Sum 1 534 1 437 -97 -6,8 % 2 206




Gruppert etter ansvar:(1000 kr) I Tall for loden.-




Tall for året




Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds'. Ant. avvik % avvik
Sum ansvar: 3200 Administrasjon sosialtjeneste 812 950 138 14,5 % 1 347




0,0 %
Sum ansvar: 3211 Økonomisk sosialhjelp 454 492 38 7,7 % 740




0,0 %
Sum ansvar: 3212 Kvalifiseringsprogram 83 75 -8 -10,7 % 119




672,3 %
Sum ansvar: 3215 Flyktningtjeneste 265 0 -265




0 800




Sum ansvar: 3250 Boli tiltak -80 -80 0 0,0 % 0




Sum 1 534 1 437 -87 -6,8 % 2 206 800 36,3 %

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

3215: Nesset kommune bosetter 10 flyktninger i bofelleskap fra oktober 2014. Kommunen får statlig tilskudd som skal dekke alle kommunens
kostnader i samband med bosetting etter introduksjonsloven og sosialtjenesteloven. Samlet vil kommunen komme ut med et stipulert
mindreforbruk i 2014 på ca kr. 800.000,- Det statlige tilskuddet pr. bosatt flyktning reduseres i år 2 og år 3. Dette gjøres fordi den bosatte da
skal kunne klare seg selv etterhvert som den bosatte kommer i utdanning og i arbeid. Kommunen må derfor ta høyde for at overskudd i år 1
kan gi budsjettmessige utfordringer i senere regnskapsår med tanke på kostnader til familiegjenforening og kostnader innen helse og skole,
som naturlig kommer inn over tid. NAV Nesset regner med at man må stipulere med minimum 10 personer i familiegjenforening pr. 10 bosatte
flyktninger.
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Økonomirapport, sammendrag for

Gruppert etter art: (1000 kr)

Tekst
Brutto lønn
Sosiale utgifter
Refusjoner fra trygdeetaten
Netto lønn

Periode:

Re nsk.
0
0
0
0

Frie inntekter og finans, mv.
Januar - august

	

fall,fofperiodenÅrs-

	

Korr.bud.Avvik% avvikbuds'ett

	

000

	

000

	

000
0




År 2014

Div. driftskostnader




0 0 0




0




Overføringer -2 919 -3 282 -363 -11,1 % -4 926




Salgs- og leieinntekt -2 792 -4 251 -1 459 -34,3 % -8 500




Internt salg




0 0 0




0




Refusjoner og andre overføringer/tilskudd -123 511 -124 325 -814 -0,7 % -195 949




Netto finanskostnad 5 338 3 559 -1 779 -50,0 % 11 838




Årso'ørsdis osis'oner




0 0 0




-531




Sum -123 884 -128 299 -4 415 -3,4 % -198 068




Gruppert etter ansvar: (1000 kr)




Tall for perioden[




Tall for året

Tekst Re nsk. Korr.bud. Avvik % avvik




Buds*. Ant. avvik% avvik
Sum ansvar: 8000 Rammetilskudd
Sum ansvar: 8001 Skatt på inntekt og formue

-67
-49

033
299

-66 888
-50 263

145
-964

0,2
-1,9

%
%

-101 674
-71 756

-1 255
-1,2 %
0,0 %

Sum ansvar: 8100 Eiendomsskatt -7 039 -7 034 5 0,1 % -14 069 9 0,1 %
Sum ansvar: 8200 Konsesjonsavgifter




0 0 0




0




Sum ansvar: 8210 Kjøp/salg av konsesjonskraft -2 792 -4 251 -1 459 -34,3 % -8 500 -2 900 -34,1 %
Sum ansvar: 8410 Momskompensasjon -2 919 -3 282 -363 -11,1 % -4 926




0,0 %
Sum ansvar: 8411 Andre kompensasjonstilskudd




-140 -140 0 0,0 % -770




0,0 %
Sum ansvar: 8700 Renter 3 451 3 326 -125 -3,8 % 6 710 -300 -4,5 %
Sum ansvar: 8701 Formidlingslån




-28 1 29 2900,0 % 67




0,0 %
Sum ansvar: 8702 Nesset kraft as -1 845 -3 542 -1 697 -47,9 % -4 185 -1 736 -41,5 %
Sum ansvar: 8710 Avdrag 3 760 3 774 14 0,4 % 9 246




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




0 0 0




-2 024 -100 -4,9 %
Sum ansvar: 8900 ikrso'ørsdis osis'oner




0 0 0




-6 187




0,0 %
Sum -123 884 -128 299 -4 415 -3,4 % -198 068 -6 282 -3,2 %

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 inngått avtale på Stortinget mellom H, FrP, Krf og V om Revidert NasjonalBudsjett, samt oppdatert folketall per 1.1.2014 for
skatteutjevningen, er prognosen for frie inntekter kr 1,255 mill lavere enn budsjettert. Redusert rammeoverføringer med kr 0,193 mill netto, bl.a.
fordi det er tatt bort frukt og grønt i skolene og gratis kulturskole i SFO-tid, men økt ovf. vedr. barnehager. 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 mer enn budsjettert. Klagebehandling er ferdig.

8210 Kjøp/salg av konsesionskraft
Nesset kraft as angir en prognose på totale inntekter for 2014 på kr 5,6 mill. Forutsetninger for prognosen er en gjennomsnittlig spotpris på 26,5
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 ser dette ut til å kunne gi en mindre inntekt enn forventet.

8700 Renter
I løpet av juni ble det tatt opp nytt lån med kr 32,861 mill til lavere rentebetingelser enn budsjettert (fastrente 2 år til 2%). Beholdning i bank har
vært lavere enn forventet. Netto renteutgifter anslås derfor få en merutgift på kr 300 000.

8702 Nesset kraft as
Renter av ansvarlig lån blir totalt kr 1 200 090 mot budsjettert kr 1 285 000. Inntektssvikt på kr 84 910.
Generalforsamlinga vedtok 2215 utbytte med kr 1 248 587. Dette er kr 1 651 413 mindre enn budsjettert.

8750 Kalkulatoriske inntekter (VA)
Gjennomsnittlig kalkylerenta er redusert med ca. 0,3%-poeng ifht. budsjett. Hvis dette blir endelig resultat kan det gi en inntektssvikt på kr 100
000.

8900 Årsoppgjørsdisposisjoner
Disposisjonsfondet antas å bli på kr 4,6 ved årets slutt etter kommunestyrets vedtak i juni. Det er budsjettert avsetninger med kr 2,3 mill. Hvis
kommunen går med underskudd skal budsjetterte avsetninger strykes inntil resultatet blir 0. Hvis dette skjer kan dispisisjonsfondet bli redusert
til kr 2,3 mill ved årets slutt.
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2014
Investeringer -

prosjektregnskap

prosj nr Navn på prosjekt

ÅRETSBUDSJETt / REGNSKAP

BudsjettBrukt prRest + /

201431.08.14overskrid -

TOTALT PROSJEKT
Brukt pr

Brukt UdI år31.08.14

TOTAL

RAMME

Vedtatt

FERDIG

Forventa

slutt år

PROGNOSE

AVVIK

Arets bevilgn

PROGNOSE

AVVIK

Vedtatt

totalramme

VA

600127 Badeplass Eidsvågleira 1 633 000 3 195 237 -1 562 237




175 141 3 370 378 2 500 000 2014 -1 600 000 -870 000




600152 NOS - utvidelse




110 000




17 968




92 032 26 666 970 26 684 938 26 777 000 2015




0 -200 000




600158 Flerbrukshall 5 000 000




24 777 4 975 223 2 496 862 2 521 638 45 325 000 201? 4 500 000





Relokalisering barnehage, barne-















600169 13 800 000 8 990 986 4 809 014 3 998 842 12 989 828 17 400 000 2015 -2 000 000 -2 500 000




/kulturskole















600217 Utbedring ledningsnett - vann




300 000




26 687




273 313




0




26 687




300 000 2014





va

600218 Utbedring ledningsnett - avløp




589 000




0




589 000




0




0




300 000 2014





va

600228 Skansen - digitalisering eiendomsarkiv




100 000




2 745




97 255 1 650 614 1 653 359 1 750 000 2015 97 000





600231 Etabl Parkeringsplasser EIBUSog HELOMS




330 000




35 936




294 064




719 662




755 598 1 050 000 2014 -100 000 -100 000




600234 IKT - investeringer 1 450 000




148 281 1 301 719




0




0 1 450 000 2014






600240 Overføringsledning til Raudsand 4 832 000 4 507 705




324 295 1 039 911 5 547 616 6 150 000 2015 -1 000 000 -1 600 000 va

PROSJEKTLEDERSKOMMENTAR TIL

STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

SAMT AWIK

Prosjektet er avsluttet. Overskridelse i forhold til bevilget ramme skyldes

endringer/tilleggsbestillinger på bygg, steinplastring ved HC-rampe, etablering

av HC-rampe m.m. Det er innvilget tippemidler lik kr 590 000. Det er behov for

regulering av budsjettrammen for å utjevne awiket.

Rammen bes overført til 2015. Ser at vi ikke kommer mål med dette i 2014,

pga mangel på kapasitet. Vi trenger dessuten utvidet ramme for å komme i

mål. Ber om 150 000 i tillegg til vedtatt ramme. Det betyr at 260 000,- for 2015

er nødvendig for å få fullført prosjektet i 2015.

Kontraheringsfase igangsatt. Igangsetting forutsatt godkjenning, vil skje ca.

april 2015. Påløper lønnskostnader og konsulentbistand i 2014.

Tilbygget ved Eidsvåg barneskole er ferdig og tatt i bruk. Mellomtrinnet ved

Eidsvåg barne- og ungdomsskole er flyttet og samlokalisert med småtrinnet

Kulturskolen har flyttet fra gamleskolen på Langset til barneskolen. Arbeidet

med ombygging av Mellomtrinnet til barnehage er igangsatt og det forventes

at barnehagen kan flytte inn i de nye lokalene innen utgangen av året. Det

påløper en del merkostnader i prosjektet, hovedsakelig knyttet til krevende

branntekniske tiltak for at bygget skal kunne godkjennes som barnehage og

elektriske installasjoner.

Prosjektet gjennomføres høsten 2014. Budsjettrammen skal holdes.

Prosjektet gjennomføres høsten 2014. Budsjettrammen skal holdes.

Eldre bygge-, delings- og landbruksarkiv er gjort elektronisk. Planarkly gjenstår.

ProsJektet er forsinket fra IKT ORKide og for Nesset sin del forventes

planarkivet ryddet og dIgitalisert i 2015.

Prosjektet er i sluttfasen. Gjerde og belysning er etablert. Det som gjenstår er

oppmerking av parkeringsplasser. Kostnadene med innkjøp og oppsetting av

gjerde ble høyere enn antatt og det er derfor behov for at både årets

budsjettramme og totalrammen økes med kr. 100 000,.. Merkostnaden er

hovedsakelig knyttet til oppmerking av parkeringsplasser og lønnskostnader til

prosjektledelse.

Slik det ser ut til per i dag vil alle budsjetterte investeringer bli gjennomført.

Det forventes ingen vesentlig avvik.

Prosjektet gjelder bygging av ny overføringsledning fra Brekken til Raudsand,

for slik å knytte Raudsand vannverk til Eidsvåg vannverk. Hensikten er å bedre

vannkvaliteten for abonnentene på Raudsand. Gravearbeidene fullføres i løpet

av oktober, og det forventes at vannet knyttes på i løpet av året.

Formannskapet er tidligere blitt informert om en sprekk i totalrammen på kr.

1 400 000,-, men denne sprekken ser vi for oss blir litt større. Merkostnadene

skyldes hovedsakelig endring av trasevalg og kostnader i forbindelse med

arkeologiske utgravinger av kaylvegen.



2014
Investeringer -

prosjektregnskap

prosj nr Navn på prosjekt

ARETSBUDSJETT/ REGNSKAP

BudsjettBrukt prRest + /

201431.08.14overskrid -

TOTALT PROSJEKT

Brukt pr

Brukt tidl år31.08.14

TOTAL

RAMME

Vedtatt

FERDIG

Forventa

slutt år

PROGNOSE

AWIK

Arets bevilgn

PROGNOSE

AVVIK

Vedtatt

totalramme

VA

600244 AdressenngNesset / skilfing




892 000




590 891 410




34 050




34 640 1 000 000 2016 792 000




-

Oppgradering kommuneveg på
600245




212 000 89 063 122 938




388 072




477 135




600 000 2014





Meisalstranda













600247 VA - vannmålere, innføring




681 000 231 403 449 598




319 484




550 887 1 000 000 2014 440 000 440 000 va

600248
VA - renseanlegg Eidsvåg vannverk,

forprosjekt
1 369 000 34 960 1 334 040




130 567




165 527 1 500 000 2015 1 000 000 1 000 000 va

600249 VA - avtale med grunneiere Mørkvatnet




179 000




0 179 000




21 491




21 491




200 000 2015 179 000




va

600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum




500 000 16 266 483 734




498 330




514 596 1 000 000 2014 -100 000 -100 000 -

600258 Tiltak energi- og klimaplan




225 000




0 225 000




0




0




225 000 2015 225 000





600259 Oppgradering SD-anlegg Eresfjord skole




172 000 17 968 154 032




27 756




45 723




200 000 2014 -150 000 -150 000




600260 Nødstrømsaggregat NOS




546 000 690 487 -144 487 1 654 423 2 344 911 2 200 000 2014 -145 000 -145 000




600262 BehovsutrednIng plele og omsorg 1 000 000 33 542 966 458




0




33 542 1 000 000 2015 400 000





600263 Utskifting asbestledninger Raudsand




500 000 66 145 433 855





66 145




500 000 2015 425 000




0 va

PROSJEKTLEDERSKOMMENTAR TIL

STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,

SAMT AWIK

Prosessen med å inngå rammeavtaler for innkjøp av adresseskilt er i sluttfasen.

Forhåpentligvis vil første skiltleveranse være innkjøpt og klar for montering

innen utgangen av året. Budsjettrammen for 2014 er på kr 892 000,-. Av dette

ser vi for oss at kr 100 000,- vil kunne brukes inneværende år. Restbeløpet på

kr 792 000,- averføres til 2015.

Prosjekt er i rute for 2014. Prosjektet vil gå i balanse.

Prosjekt avsluttet. Resultat = mindreforbruk iht. budsjettramme

Bakgrunnen for prosjektet er mattilsynets pålegg om ytterligere rensing av

drikkevannet kommunen tar fra Mørkvatnet. Det er igangsatt et forprasjekt

som skal lede fram til valg av rensemetode. Forprosjekt er i sluttfasen og det

forventes avsluttet innen påske 2015. Totalrammen på kr 1 500 000,- ser ikke

ut til å bli brukt opp og kan reduseres med kr. 1 000 000,-.

Jordskifteretten har avsagt dom i saken som gjelder rettighetsforhold rundt

vann- og teppingsrettigheter i Mørkvatnet. Det er imidlertid ennå uklart om

hvorvidt kommunen kan nekte regulering av vannet og om dette vil få en

økonomisk konsekvens. Kommunen vurderer å fremme sak for skjønnsretten

for å få avklart disse forholdene.

Prosjektet er i rute og gjennomføres høsten 2014. Må ha tilleggsbevilgning for

å dekke inn prisstigning. Det vurderes bruk av midler for prosjekt Eidsvåg

Sentrum, for å steinplastre front mot langfjorden. PS! Oppstart etter ferien er

ikke registrert. Følges opp av prosjektleder og enh. leder

Prosjektet har ikke kommet i gang på grunn av ressursmangel på enheten.

Omfanget av prosjektet må kartlegges gjennom et forprosjekt før de konkrete

tiltakene blir tatt inn i økonomiplanen. Midlene overføres neste år, men

prosjektet vil ikke bli appstartet før ny prosjektleder er ansatt på enheten.

Oppgradering av SD-anlegg ved Eresfjord barne- og ungdomsskole

gjennomføres i uke 41. Skolen vil dermed få sentraldriftsstyringssystem likt

kommunens anlegg forøvrig. Kostnadene med utbedring og oppgradering av

anlegget er høyere enn tidligere kartlegging har vist. Prosjektet trenger en

tilleggsbevilgning og justering av totalrammen i tråd med de økte kostnadene.

drets ramme økes med kr 150 000,-. Prosjektet forventes avsluttet i 2014.

Prosjektet er ferdigstilt. Den økonomiske rammen var ikke tilstrekkelig, og det

er behov for tilleggsbevilgning.

Arbeidet med utredning av de 6 alternativene er i gang. Vatne arkitekter

arbeider med selve skisseutkastene til alle alternativene. Forventet

presentasjon av skisseutkastene i november 2014. Av bevilget ramme 2014 på

kr 1 000 000,- forventes kr 600 000,- brukt i inneværende år. Kr 400 000,-

overføres til 2015 da med hensikt å jobbe videre med de alternativene

kommunen ønsker å gå videre med i forprosjektet.

Det er hentet inn prisen og gjort en del forberedende arbeider. Enheten har

ikke kapasitet til å starte på utførelsen av dette prosjektet inneværende år.

Oppstart forventes i 2015. Av årets ramme på kr 500 000 har det kun gått

lønnskostnader.



2014
Investeringer -

prosjektregnskap

prosj nr Navn på prosjekt

ÅRETSBUDSJETT/ REGNSKAP

BudsjettBrukt prRest + /

201431.08.14 overskrid

TOTALT PROSJEKT
Brukt pr

Brukt tidl år 31.08.14
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totalrammeSAMT AVVIK

600264 Utbedring lokaler tII uteavdelinga 1 846 000 17 968 1 828 032 54 112




72 079 1 900 000 2014




846 000




0 va

600265 Tomter Furulund-feltet, tomt 7 og 8




0 47 000 -47 000 77 440




124 440




250 000 2014




-47 000




125 000 va

Utbedring ventilasjanl Nesset u -














600269
gymsal/garderobe




256 000 251 911 4 089 443 943




695 854




700 000 2014







600272 Kommunestyresal - stoler og lydanlegg




100 000




0 100 000 119 438




119 438




200 000 2014







Eresfjord vannverk - bedring av














600274
vannkvalitet




0 220 728 .220 728 899 274 1 120 002




850 000 2015




.221 000




-270 000 va

600275 Vannskade gnr 26/2, 0 Hole




860 000 200 000 660 000




0




200 000




860 625 2014







Maskinelt utstyr, kirkelig fellesråd














600276
(multimaskin), HMS




310 000 310 000




0




0




310 000




310 000 2014







600277 Nødnett i Nesset, brann




300 000




0 300 000




0




CI




300 000 2015




300 000




-50 000




600278 Legesenteret - innvendig rehabifitering 1 700 000




0 1 700 000





0 1 700 000 2015 1 650 000 -1 300 000




600279 Vaktrnesterbil m/henger




200 000 84 530 115 470




O




84 530




200 000 2014







600280 Nye EL-tavler




150 000




0 150 000





0




600 000 2014






-
600281 NOS vaskeri, nye vaskemaskiner




350 000 357 875 -7 875




0




357 875




350 000 2014







600282
Legekontoret - fornying av fastmontert

utstyr




110 000




0 110 000




0




0




110 000 2015




110 000





600283 Inventar og utstyr v/flytting av kulturskole




200 000 199 419




581




0




199 419




200 000 2014






Prosjektet består av to delprosjekter. Siden enheten arbeider både med vann-

og avløpsledninger i løpet av en arbeidsdag, er det blitt gitt et pålegg fra

arbeidstilsynet om at det opprettes egne rene og skitne soner i bygget. En del

av prosjektet går derfor på å lukke dette avviket og bringe bygget i samsvar

med pålegget. Den andre delen av prosjektet gjelder en generell utbedring av

selve bygget, blant annet må taket tettes, ventilasjonen må delvis skiftes ut,

garderobefasilitetene til de ansatte må forbedres og uteområdet skal

asfalteres. Selv om prosjektet er igangsatt ser vi ikke for oss at prosjektet vil bli

avsluttet før neste år.

Prosjektet er ferdig og regnskapstall viser en totalkostnad på kr. 125 000,-

Prosjektet pågår. Det mangler levering av FDV dokumentasjon og isolasjon av

noe vannrører. Dette ligger innefor entreprenørens kontrakt. Utstående

ekstraarbeid, riving av gamle el-ledninger, gjør at prosjektet kan få en liten

overskridelse.

Kommunestyret har sagt nei til Kommune-TV. Det arbeides derfor videre med

anskaffelse av nytt lydanlegg. Innkjøp av stoler er gjort. Forventes avsluttet

innenfor rammen i 2014.

Prosjektet gjelder omlegging til ny vannkilde for Eresfjord vannverk, fra

Dokkelva til grunnvannsbrønn. Prosjektet var forventet avsluttet i 2013 og det

er ikke budsjettert prosjektmidler for inneværende år. Prosjektet har imidlertid

hatt utgifter, hovedsakelig knyttet til pumpehuset på Syltebø (installasjon av

styresystemer og oppstart av anlegget). Kommunen er i en dialog med

Småkraft as vedrørende medfinansiering av anleggskostnadene. Størrelsen på

dette beløpet blir ikke bestemt før 2015.

Prosjektet er i rute og vil bli avsluttet i september 2014. Forventes gjennomført

innenfor budsjettramme.

Investeringsmidler er overført kirkelig fellesråd. Multimaskin er innkjøpt.

Tetra nødnett iverksettes senhøstes 2015. Utstyret er satt i bestilling. Det

forventes en mindre overskridelse grunnet prisstigning, og behov for flere

håndholdte enheter enn tidligere antatt. Nærmere om dette når endelig

omfang er klart.

Prosjektet gjelder innvendig rehabilitering/renovering av legesenteret.

Prosjektet er under planlegging men det forventes ikke oppstart i prosjektet

før ny prosjektleder er ansatt på enheten. Så langt er det kun påløpt

lønnsrnidler i forbindelse med planleggingen. Totalrammen er satt til kr.

1 700 000,-, men i løpet av planleggingsfasen er det avdekket behov som tilsier

at prosjektet blir en del mer omfattende enn først tenkt.

Innkjøp av bil nr.1 er gjort. 5er etter bil nr. 2. Ferdigstilles i 2014.

Prosjekt starter oktober/november. Ferdigstilles 2014.

Prosjektet er avsluttet med en liten overskridelse.

Ser denne investeringen sammen med renovering av legekontoret, jf prosjekt

600278. Utsettes til 2015

Innkjøpt flygel og div instrument og utstyr. Gjenstår triilebord til miksepult.

Samla brukt 201.107,-. Prosjektet er ferdig.



Investeringer -
2014 TOTAL

prosjektregnskap ÅRETSBUDSJETT/ REGNSXAP TOTALT PROSJEKT RAMME FERD1G
Budsjett Brukt pr Rest + / Brukt pr Forventa

prosj nr Navn på prosjekt
2014 31.08.14 overskrld - Brukt tidl år 31.08.14 Vedtatt slutt år

600284 Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg5 000 000251 0704 748 9300251 0705 000 0002015 3 500 000 3 000 000




600285 Grøfting langs kommunale veger500 0000500 00000500 0002014




600286 Reasfaltenng kommunale veger/plasser500 0000500 00000500 0002014




600287 Eresfjord barnehage - nytt gulv/kjøkken200 000197 3842 6160197 384200 0002014 -150 000 -150 000




600288 Eidsvåg sentrum3 000 00029 1492 970 851029 1493 000 0002014





Vistdal bofellesskap, vaskelskyllerom,
600289100 0000100 00000100 0002014 100 000 100 000




inkl bekkenspyler





600290 Overføringsledning Meisal vannverk4 000 00066 1453 933 855066 1454 000 0002015 3 500 000 -2 500 000 va

600291 Forlengelse av avløpsrør600 00033 072566 928033 072600 0002015

600292 Rehabilitering av vannkummer300 0000300 00000300 0002014

567 000




va

va

600293 Helseløype373 0000373 00019 74219 742393 0002014

SUM55 375 000 20 396 994 34 978 00641 436 12.361 684 836135 550 625 13 118 000 -5 270 000




1) Denne kolonnen er oppdatert iht vedtatt budsjett 2014 og regulert budsjett september 2014 , samt midler avsattløkonomiplana (for 2014 - 2017)




Prosjektet gjelder utskifting av gulv og kjøkkeninnredning ved Eresfjord

barnehage. Etter at prosjektet var satt i gang anførte Kystlab avvik på

baderom/vaskerom på grunn av råteskader. Tiltak for å lukke avviket ble tatt

inn i prosjektet noe som resulterer i et merforbruk på kr. 150 000,-. Prosjektet

avsluttes 2014.

Opprettet prosjektgruppe Eidsvåg sentrum. Ledes av ordfører. Nytt møte i

gruppa august/september 2014. Agenda: tiltaksplan med en prioritering

hvordan tildelt investeringsmidler skal benyttes. Forventer at midlene vil bli

benyttet i sin helhet.

Ses i sammenheng med de reduksjoner som er foretatt. Brukergruppen er

endret. Sannsynligvis ikke behov for bevilgning.

Prosjektet erstatter tidligere prosjekt 600216 —Utvidelse Meisal vannverk, og

omfatter bygging av ny overføringsledning fra Tiltereidet til Meisal vannverk.

Prosjektet ses i sammenheng med den totale vannforsyningen i Eidsvåg-

området, både med tanke på kapasitet og rensing, og vil bli beskrevet i

hovedplan vann. Kr 500 000,- forventes brukt i 2014, hovedsakelig lønnsmidler,

konsulenttjenester og kostnader knyttet til bygging av nytt pumpehus på

Tiltereidet. Resterende ramme overføres 2015. Det er imidlertid knyttet stor

usikkerhet til om bevilget totalramme vil være tilstrekkelig, dette avhenger av

hvilke traseer og løsninger som velges. Et grovt anslag basert på erfaringstall

fra pågående prosjekter viser en totalkostnad på kr. 6 500 000,-. Løsningsvalg

og nøyaktige beregninger vil bli foretatt i løpet av vinteren.

Hovedavløpet for Eidsvåg sentrum går i sjøledning fra Sjøgarden og ut i

fjorden. Denne er i dårlig forfatning og må skiftes ut. Det ble gjort en

midlertidig reparasjon i 2012, men skal skiftes ut i sin helhet, samt at den skal

forlenges lenger ut i sjøen. Prosjektet er i planleggingsfasen, men vil ikke bli

utført før tidligst 2015.

Prosjektet er i rute, og vil avsluttes i september 2014 innenfor

kostnadsrammen.

Forventer gjennomføring av prosjektet høsten 2014, og at kostnadene holdes

innenfor budsjettrammen.

	

PROGNOSE PROGNOSE PROSJEKTLEDERSKOMMENTAR TIL

AWIK AWIK VA

Vedtatt STATUS, FRAMDRIFT OG ØKONOMI,
Årets bevilgn

	

totalramme SAMT AW1K
Prosjektet lyses ut på anbud i august september. Gjennomføres i november

2014 - januar 2015. NBI Kalkyle ikke klar ennå. Deler av rammen må overføres

til 2015

Prosjektet er i rute, og vil avsluttes i september 2014 innenfor

kostnadsrammen.

Prosjektet er i rute, og vil avsluttes i september 2014 innenfor

kostnadsrammen.



Kraftfond(bundet fond)

Til disposisjon pr. 1.1.2014 fra tidligere år 915 747

Fortsatt til disposisjon etter budsjettvedtaket for 2014 106 614

Brukt K42/14 Innskudd GassROR (22.5.14) -200 000

Brukt K 53/14 Detaljreg.plan - gangveg til Rød (19.6.14) -500 000

Brukt K 60/14 Studiesenteret Nesset, tilsk. 2.hå. 14 (4.9.14) -150 000

Til disposisjon: 172 361

Disponertsenereår:




K 61/14 Nesset næringsforum as, driftstilskudd 2015, 2016, 2017: kr 575 000 per år.




Pengene for konsesjonsavgifter blir betalt inn på kommunens konto 31.12.2014. Bruk av midlene fram til

31.12.2014 tærer på kommunens likviditet.

Disposisjonsfond(ubundet fond)

Saldo pr. 1.1.2014 3 973 173

K 106/13 økonomiplan 2014-2017, budsjett 2014 -1 487 000

K 018/14 Videre drift av studiesenteret Nesset (20.3.14) -150 000

K 037/14 årsregnskap 2013 (22.5.14) 2 291 879

Antatt beholdning pr. 31.12.2014 4 628 052

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.

Utviklingsfond(ubundet fond)

Saldo pr. 1.1.2014

K 037/14 årsregnskap 2013 (22.5.14)

Antatt beholdning pr. 31.12.2014

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.

48 387

346 601

394 988

2 141 545

2 141 545

Genereltfor ubundnefond, if. regnskapsforskrifens§ 9:
Hvis regnskapet viser merforbruk skal budsjetterte avsetninger til ubundnefond strykes i den grad det er
nødvendigfor at regnskapet ikke skal komme ut med et regnskapsmessigmerforbruk (underskudd).

Hvis kommunens regnskap for 2014 kommer ut med et merforbruk vil dette si at budsjettert avsetning til

disposisjonsfond og utviklingsfond strykes inntil regnskapet går i 0.

17.09.2014 økonomisjefen
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Kommentarer til økonomisk rapport 31.08.2014

DRIFT

Skatt og rammeovetfØringer:

Med oppdaterte folketall pr. 1.1.2014og 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 0,193 mill netto, bl.a. fordi det er tatt bort frukt og grønt
i skolene og gratis kulturskole i SFO-tid, og økt pga korreksjoner for barnehagene.

Skatteinngangen for perioden januar-august er noe svakere enn de reviderte vekstanslagene på
3 pst som ble lagt fram i revidert nasjonalbudsjett. Samlet vekst i skatteinntekter per august
sammenlignet med samme periode i 2013, utgjør 2,0 pst for alle landets kommuner.
Skatteinngangen i Nesset er 0,6% lavere i perioden januar-august i år enn samme periode i
fjor.

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

Det er tatt opp nytt lån på kr 32,861 mill til en rente på 2%. Dette er en lavere rente
enn budsjettert. Samtidig ser vi at bankinnskudd og avkastning er lavere enn forutsatt,
og derfor forventes avvik på netto renter med kr 0,3 mill i mindre inntekt. Samtidig er
kalkylerenten på sjølkostområdet redusert med 0,3 prosentpoeng. Dette kan utgjøre en
inntektssvikt på kr 100 000. På den andre siden gir redusert kalkylerente lavere
gebyrer til innbyggerne.

Nesset kraft as har gitt en prognose på netto inntekt på av salg av konsesjonskraft på
kr 5,6 mill. Prognosen er basert på 61 pst fastkraftavtaler og gjennomsnittlig spotpris
på 26,5 øre/kWh for hele året. De store markedsaktørene forventer noe høyere
spotpriser resten av året.
Dette resulterer i en antatt inntektssvikt på kr 2,9 mill. Realisert gjennomsnittspris per
august er på 25,40 øre/kWh for fastkrafttariffene og 25,38 øre/kWh spotsalget.

Kommunestyret vedtok 22. mai et utbytte fra Nesset kraft as på kr 1 248 587. Dette gir
en inntektssvikt på kr 1 651 413. I tillegg blir det svikt i renteinntektene av ansvarlig
lån på kr 84 910.

Enhetene

Enhetene har en positiv prognose på kr 0,832 mill inkl. avsatte reserver. Tre av enhetene har
de største avvikene. Helse og omsorg antas å få kr 1 mill i merutgift, bl.a. pga. kommunal
medfinansiering og utgifter til ekstrahjelp og overtid. Eidsvåg barne- og ungdomsskole antas å
få kr 0,8 mill i mindreutgift pga. mer refusjon og vakanse i stilling. NAV forventer å få kr 0,8
mill i merinntekt dette året pga. tilskudd til bosetting av flyktninger. Ved bosetting av
flyktninger forventes en forskyvning mellom inntekter og utgifter.
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Prognosen på netto merforbruk er basert på en forutsetning om at enhetene får justert sine
rammer i henhold til:

kommunestyret sak 39/14 ang. tiltak i budsjettprosessen
at de får kompensert for lønnsoppgjøret i 2014
at pensjonskostnadene ikke blir høyere enn budsjettert.

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. Lønnsoppgjøret er foretatt etter en
årslønnsvekst på 3,34%. Etter dette står det igjen kr 439 000 på reservene.

Pensjonskostnader

Kommunen har mottatt prognose på pensjonskostnaden i september 2014 fra Kommunal
landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK). Ny prognose ligger ca. 0,2 mill
høyere enn kommunen har budsjettert med. Pensjonskostnadene ligger inne i enhetene sine
rammer. Endelig pensjonskostnad er ikke klar før medio januar 2015.

1NVESTERINGER

Årets investeringsbudsjett er per 31. august på kr 55,375 mill. Så langt i året er det brukt
kr 20,4 mill, dvs. 36,8 pst av årets bevilga midler. Rapportering fra prosjektlederne etter 2.
tertial anslår at på grunn av at noen prosjekter er utsatt/forsinket vil det bli behov for ca kr 13
mill mindre i investeringsmidler enn budsjettert.

FOND

Krallondet:
Til disposisjon: kr 172 361.

Disposisjonsfond:
Antatt saldo 31.12.2014: kr 4 628 052.
Hvis merforbruk i 2014 må budsjetterte avsetninger på inntil kr 2 291 879 strykes.

Utviklingsfondet (disposisjonsfond):
Antatt saldo 31.12.2014: kr 394 988.
Hvis merforbruk i 2014 må budsjetterte avsetninger på inntil kr 346 601 strykes.

Investeringsfondet:
Antatt saldo 31.12.2014: kr 2 141 545.
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Oppsummeringpr. 31.8.2014

Prognose på driftsregnskap er på kr 5,45 mill i merforbruk/mindre inntekter.

Prognosen inneholder følgende vesentlige avvik på frie inntekter og finans:

1 255 000 skatt og rammeoverføringer
2 900 000 salg av konsesjonskraft

400 000 netto renter inkl. kalkylerente sjølkost
1736 000 svikt i utbytte og renter fra Nesset kraft as
6 291000totalt

Enhetenes prognoser, inkl. avsatte reserver, oppveier noe av dette avviket ved at det totalt
spares kr 0,832 mill. Da er det ikke tatt høyde for at pensjonskostnadene kan bli litt høyere
enn budsjettert.

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, som ble vedtatt på generalforsamlinga sitt møte 22. mai, samt
renteinntekter av ansvarlig lån, 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 enhetene forutsatt at rammene blir korrigert i forhold til vedtaket i K-sak
39/14.

Prognosen på antatt merforbruk er redusert i forhold til rapporteringen per april. De
vesentligste endringene er reduserte utgifter til lønnsoppgjør og antatt mindre forbruk på
enhetene.
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FINANSFORVALTNING PR. 31.08.2014

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål




31.08.13 31.12.13 30.04.14 31.08.14

Beholdning bankinnskudd (MNOK) 54,8 55,8 44,7 62,8
Gjennomsnittlig avkastning tertialet over 3 mill kr (%) 2,36 2,29 2,29 2,38

Gjennomsnittlig avkastning tertialet under 3 mill kr (%) 0,75 0,75 0,75 0,75

Avkastning benchmark, prosent (ST1X) * 1,53 1,54 1,39 1,29

Bindinger av totalt bankinnskudd, kr 10 mill i 3 md




2,85

Bindinger av totalt bankinnskudd, kr 10 mill i 6 md




2,75

*)ST1X en 3 mnd statsobligasjonsindeks, blir oftest brukt som referanseindeks (Benchmark) i pengemarkedsplasseringer

Kommunen har ingen plasseringer utenom bankinnskudd,

Gjeldsforvaltning

Låneportefølje




31.08.13 31.12.13 30.04.14 31.08.14

Totalt MNOK 253,8 261,8 260,0 291

Herav rentebinding *) MNOK 98,3 116,9 115,6 104,9

Rentebinding Andel % 38,7 44,6 44,5 36,0

Gjenværende rentebinding (durasjon) År 2,9 2,6 2,3 2,4

*) Rentebinding ett år fram i tid og over.






Lån med flytende rente:

	

31.08.2013 31.12.2013 30.04.2014 31.08.2014
Saldo Gj.snitt Saldo Gj.snitt Saldo Gj.snitt Saldo Gj.snitt

	

(MNOK) rente % (MNOK) rente % (MNOK) rente % (MNOK) rente %

	

1,5 2,14 1,4 2,09 1,4 2,27 1,4 2,43

	

110,2 2,25 143,5 2,25 143,0 2,25 143,0 2,25

Lån med rentebinding, saldo pr. 31.08.2014:

	

Saldo Rentesats Bundet til

	

(MNOK) dato

	

42,8 3,64 18.06.2015*

	

33,0 2,00 27.06.2016

	

23,5 3,83 07.09.2016

	

19,5 2,62 10.10.2016

	

10,8 3,55 02.12.2016

	

4,1 5,22 06.10.2018

	

14,0 3,85 12.12.2018

*) Under ett år fram i tid

Lånene er tatt opp i Kommunalbanken as og KLP Kommunekreditt. Oversikten viser at fastrenteandelen er

på 36,0 prosent.
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Kommunens gjennomsnittlig gjenværende rentebinding er på 2,4 år.

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 0,82 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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Kommentartils kefraværi Nessetkommuneetter3.kvartal2014




2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
1.kvartal 1075 8 48 8 59 9 41% 8 09 6 31% 1012 7 66 1045 8 86
3.kvartal 1154 6 41 8 86 7 88 6 24 5 63 8 57 7 05 8 80 9 87
3.kvartal 7 27 7 57 5 97 6 28 5 32 5 75 6 07 7 91 7 39 9 39

Generelt:
Hittili årharvi etfraværpå9,86%,ogi 3.kvartalhaddevietfraværpå7,27%.Sammenlignermed3. kvartal
2013representererdetteenlitenreduksjoni fraværet.De4sisteåreneharfraværeti 3.kvartalliggetpå
mellom6- 7 %totaltforkommunen.

Av4883fraværsdagertotaltfordeltpå797tilfellergirdetteengjennomsnitti antallfraværsdagerpå6,13
dagerpr.tilfelle.

Vihari årsatti gangetstørreprosjektkalt
3-1-e&ei aft vi gjør -yorkehe6.e og arbeùfshe(se h4nif i hdn.d og 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. For at kommunen skal lykkes med dette er vi helt avheng av at alle ledere og
ansatte har fokus på dette hele tiden.

Service,kulturogrådmannskontoret2,59%pr.3.kvartal
Stabiltlavtfravær.Men,deterfåansatteher,ogettellertosykefraværvilgistoreutslagpåstatistikken
prosentvis.Gjennomsnittlengdepålangtidsfraværerpå7dager.

Teknisk,samfunnogutvikling,4,89%pr.3.kvartal
Teknisk,samfunnogutviklingliggeromtrentsomtidligere.Medforholdsvisfåansattevildetogsåherblistore
utslagnårfleregåruti langtidssykefravær,ogtilsvarendeutslagnårdeertilbakei jobb.

Eidsvågbarne-ogungdomsskole,11,48%pr.3.kvartal
FraværetvedEidsvågbarne-ogungdomsskoleharøktdesiste3 årene.

IndreNessetbarne-ogungdomsskule7,86%pr.3.kvartal
VedINBUShardetværtenøkningsettoppmotfraværetpr.3.kvartal2013.Forholdsvislitenenhetmedfå
ansatte,ogdetskaldermedfåfraværtilforåendrefraværsprosenten.

Barnehagene,7,57%pr.3.kvartal
Barnehageneharliggetpåenfraværsprosentpårundt8%desistetoårenegjennomåret.Harhatten
nedgangi fraværsprosenteni 3.kvartal,menliggerfortsattover3.kvartalfor2013.

Helseogomsorg,12,03%pr.3.kvartal
Helseogomsorgharhattennedgangi fraværsprosentsammenlignetmed1.og2.kvartal2014.Avtotalt2958
fraværsdagererdet2199dagersomerknyttettil langtidsfravær.Gjennomsnittantalldagerpr.tilfellefor
fraværover16dagererpå16,5dager.

Eidsvåg14.10.14

Anne-KarinSjøli
personalsjef
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SykefraværsstatistikkNessetkommune2014- samleskjema
Fravær 1-8 dager Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær Fravær
egenmeldt Fravær 0-16 dager Fravær over 16 dg Total 2014 2013 20122011 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.tilfelle dagsv.




tilfelle dagsv.




tilfelle dagsv.




dagsv.












1.kv. 16389 172 179 1,09 % 83 295 1,80 % 64 1288 7,86 % 1762 10,75 % 8,48 % 8,59 % 9,41 % 8,09 % 6,31 % 10,12 % 7,66 % 10,45 % 8,86 %

2.kv. 16674 112 120 0,72 % 72 207 1,24 % 89 1598 9,58 % 1925 11,54 % 6,41 % 8,86 % 7,88 % 6,24 % 5,63 % 8,57 % 7,05 % 8,80 % 9,87 %

3.kv 16455 66 64 0,39 % 78 248 1,51 % 61 884 5,37 % 1196 7,27 % 7,57 % 5,97 % 6,28 % 5,32 % 5,75 % 6,07 % 7,91 % 7,39 % 9,39 %

4.kv.









0




10,25 % 8,47 % 8,35 % 7,52 % 6,75 % 5,82 % 8,19 % 7,27 % 8,42 %

i år 49518 350 363 0,73 % 233 750 1,51 % 214 3770 7,61 4883 9,86 % 8,17 % 7,96 % 7,97 % 6,79 % 6,11 % 7,64 % 7,70 % 8,46 % 9,15 %



SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENHET
Fravær 1-8

u igen a
agsv.1 e

arne agene

dager Egen Fravær 0-16 dager
n arosennn arosen
agsv.i eagsv.




Fravær over 16 dg
nn arosen

1 eagsv.




Total
n a
agsv.

2014
ravær

2013 2012 2011 2010 2009 2008




2007




2006

v.




o




o




o




o 10,46 8,92 % 8,51 % 9,44 % 6,24 % 6,66 % 12,05 % 17,78 %
V.





o




,_ o




o 5,54 7,47 % 11,66 % 6,60 % 6,75 % 7,22 % 11,10 % 15,86 %

	

_ .V

v.





o




_ , o _




e 1,94

11,50

6,13

12,60

%

%

7,78

8,32

%

%

5,35

8,62

%

%

3,72

3,12

%

%

5,46

3,41

%

%

11,21

8,31

%

%

5,74 %

12,75 %

Hittil 496847 44 0,89 % 18 43 0,87 % 19 289 5,82 % 376 7,57 % 9,45 8,87 % 9,01 % 7,51 % 5,08 % 6,14 % 10,69 % 13,12 %

e mssam unn o u i m
















.v.





o




o




o 12,37 7,61 % 12,53 % 3,66 % 5,38 % 13,38 % 9,79 % 8,50 %
V.






, o





o




o 6,69 5,29 % 17,00 % 1,20 % 8,53 % 8,65 % 7,76 % 0,94 %
V






,- e





o




o 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 %

Hittil36787

e se og omsorg

10 0,27 % 7 48 1,31 % 6 122 3,32 % 180 4,89 % 8,68 6,82 % 12,75 % 4,25 % 8,25 % 8,78 % 12,13 % 7,08 %

v.




o





o






o 9,33 11,02 % 11,88 % 10,90 % 9,16 % 10,02 % 10,27 % 13,50 %
v.




o





o






o 7,97 11,90 % 9,00 % 8,54 % 7,64 % 8,40 % 8,57 % 13,61 %
v




,- o





o






o 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 24580226 233 0,95 % 170 526 2,14 % 133 2199 8,95 % 2958 12,03 % 9,63 9,83 % 9,35 % 9,40 % 7,97 % 7,86 % 10,01 % 12,01 %



SYKEFRAVÆR - OVERSIKT PR. ENHET
Fravær 1-8 dager Egen

Mulige AntallAntallProsent
dagsv. tilfeller dagsv.

Service kultur o radmannskontoret

Fravær 0-16 dager

AntallAntallProsent
tilfeller dagsv.

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.




o




n




, o




o 2,18 % 3,90 % 5,25 % 5,52 % 0,96 % 2,07 % 4,00 % 10,93 %
v.




o




o




, .. o




o 0,96 % , 5 % 2,33 % 3,51 % 0,42 % 2,10 % 2,13 % 8,17 %
v




o




o




, o




e 3,33 % 8, 3 % 3,61 % 2,25 % 6,59 % 1,13 % 3,63 % 3,66 %
v.










,17 % 9,92 % 4,36 % 0,62 % 8,23 % 1,60 % 1,32 % 1,36 %

Hittil 417328




270,65 % 13 39 0,93 % 6 42 1,01 % 108 2,59 % 2,57 % 6,52 % 3,93 % 2,97 % 4,14 % 1,73 % 2,76 % 6,14 %
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Vedtaksoppfølging - Utvalg for helse, oppvekst og kultur
Seleksjon: Utvalg: 30 - Utvalg for helse, oppvekst og kultur, Vedtakstatus: B - Under behandling

Rapport generert: 14.10.2014

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

2011/1288-4 Etablering av frivilligsentral i Nesset
utvalg: Nr: Vedtakstittel:

HOK 1 Etablering av frivilligsentral i Nesset
Status: Frist: Iverksatt: 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:

.1SC - 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:
HOK 1 Valg av representanter til forstudiegruppe - gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten.
Status:FrIst:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderHELO - Helse og omsorg
behandling

Merknad:

2010/527 - 41Pleie og omsorgstjenesten - Utsettelse av presentasjon forstudie
Utvalg:Nr:Vedtakstittek
HOK 1 Pleie og omsorgstjenesten - Utsettelse av presentasjon forstudie
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderTSU - Teknisk, samfunn og
behandlingutvikling

Merknad:

Saksansvarlig:

JSC - lan Karsten Schjølberg

Saksansvarlig:
MBR - Malin Bruseth



Vedtaksoppfølging - Utvalg for teknisk, næring og miljø
Seleksjon: Utvalg: 31. - Utvalg for teknisk, næring og miljo, Vedtakstatus: B - Under behandling

Rapport generert: 14.10.2014

2012/971-1 Lokal forskrift om åpen brenning
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

TNM 1 Lokal forskrift om åpen brenning
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift BBA - Bjarne Bakken
behandling

Merknad:

2012/1370-Klage på administrativt vedtak. Fradeling av 64/2 - Tormod Lorentzen
6
utvalg: Nr:Vedtakstittel:

TNM 1 Klage på administrativt vedtak. Fradeling av 64/2 -Tormod Lorentzen
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:

UnderRÅD - Rådmannen
behandling

Merknad:

Fylkesmannen arb. med å omgjøre vedtaket

2012/1328-6GID 055/001 - Klage på jordlovsvedtak- fradeling av våningshus - Steinar Stubø
Utvalg:Nr:Vedtakstlttel:

TNM1GID 055/001 - Klage på jordlovsvedtak - fradeling av våningshus - Steinar Stubø
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:

UnderRÅD - Rådmannen
behandling
Merknad:

Fylkesmannen arbeider med å omgjøre vedtaket

Saksansvarlig:

GAS - Gunnar Astad

Saksansvarfig:

GAS - Gunnar Astad

2012/1236-7 Klage på jordlovsvedtak- fradeling til friticiselendom- Steinar Stubø
utvalg: Nr: Vedtakstittel:

TNM 1 Klage på jordlovsvedtak - fradeling til fritidseiendom - Steinar Stubø
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad
behandling

Merknad:

Fylkesmannen arbeider med å omgjøre vedtaket

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:





2014/750-4




GID 053/002 - Klage på avslag etter søknad om deling av driftsenhet. - Lars E. Sæter




Utvalg: Nr: Vedtakstittel:




TNM 1 GID 053/002 - Klage på avslag etter søknad om deling av driftsenhet. - Lars E. Sæter




Status: Frist: Iverksatt:Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under
behandling




TSU - Teknisk, samfunn og
utvikling

GAS - Gunnar Astad

Merknad:





2013/1140-18Status - Forsøksordning for etablering av snøscooterløyper
Utvalg: Nr:Vedtakstittel:

TNM1Status - Forsøksordning for etablering av snøscooterløyper
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:

UnderTSU - Teknisk, samfunn og
behandlingutvikling
Merknad:

Saksansvarlig:

HFR - Hogne Frydenlund



Vedtaksoppfølging - Formannskapet
Seleksjon: Utvalg: 3 - Nesset formannskap, Vedtakstatus: B - Under behandling
Rapport generert: 14.10.2014

2008/1098-6 Planprogram for Trafikksikkerhetsplan i Nesset kommune 2011 - 2014
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Planprogram for Trafikksikkerhetsplan i Nesset kommune 2011 - 2014
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under RÅD - Rådmannen
behandling

Merknad:
Planprogrammet vedtatt av Nesset formannskap 07.04.2011. Arbeidet med planen starter opp etter at kommuneplanen er vedtatt

2012/1356-3 GID 027/003 og GID 027/001 - makeskifte på Eidsvågfjellet - Olav 3ohan Hole
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 GID 027/003 og GID 027/001 - makeskifte på Eidsvågfjellet - Olav Johan Hole
Status: FrIst: Iverksatt: Adm. enhet:
Under RÅD - Rådmannen
behandling

Merknad:

2011/1638-4 Redusert antall styremedlemmer i Nesset som vekstkommune
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Redusert antall styremedlemmer i Nesset som vekstkommune
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under VEKSTK -
behandling Vekstkommuneprogrammet
Merknad:

2011/1471-7 Vekstkommuneprogrammet - Samarbeid med Placement og deltakelse på messe januar 2013
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 Vekstkommuneprogrammet - Samarbeid med Placement og deltakelse på messe januar 2013
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under VEKSTK -
behandling Vekstkommuneprogrammet
Merknad:

2012/1368-3 Handlingsplan Nesset som vekstkommune 2013
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Handlingsplan Nesset som vekstkommune 2013
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under VEKSTK -
behandling Vekstkommuneprogrammet
Merknad:

Saksansvarlig:
HFR - Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:

BST - Bjørn Stensjø

Saksansvarlig:

JFR - John Helge Frøystad

Saksansvarlig:

JFR - John Helge Frøystad

Saksansvarlig:
JFR - John Helge Frøystad

2012/1404-2 GID 027/060 Eventuelt salg av garasje på Hammervoll
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 GID 027/060 Eventuelt salg av garasje på Hammervoll
Status: FrIst: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen BST - Bjørn Stensjø
behandling

Merknad:

2012/1402-7 Strategi for å sikre at Nesset lensmannskontor består
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 Strategi for å sikre at Nesset lensmannskontor består
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under ORD - Ordføreren RHU - Rolf Jonas Hurlen
behandling
Merknad:



2012/1081-5
Utvalg: Nr:

1
Status: FrIst:
Under
behandling

Merknad:

Bygging av kai i Meringdalen - 3onny Meringdal
Vedtakstittel:

Bygging av kai i Meringdalen - Jonny Meringdal
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad

saken er oversendt fylkesmannen til endelig avgjørelse

2012/1081-12
utvalg: Nr:

1
Status: FrIst:

Under
behandlIng
Merknad:

GID 083/002 - Klage på vedtak om overtredelsesgebyr- Elygging av kai i Meringdalen -3onny Meringdal
Vedtakstittel:
GID 083/002 - Klage på vedtak om overtredelsesgebyr - Bygging av kai i Meringdalen - lonny Meringdal
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad

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
VedtakstItteh

GID 027/009 - Søknad om bygging av "båthus" som bibygg til garasje - Snorre Langset
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad

saken er sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse

2013/348-7
Utvalg:

Status:
Under
behandling
Merknad:

2013/419-2
Utvalg:

Status:

Under
behandling
Merknad:

Adm. enhet:
VEKSTK -
Vekstkommuneprogrammet

Saksansvarhg:
PNO - Pia Therese Nordli

Saksansvarlig:
BST - Bjørn Stensjø

Nytt jakt og fiskekart i Nesset
Nr: Vedtakstittel:
1 Nytt jakt og fiskekart i Nesset
Frist: Iverksatt:

GID 027/001 Søknad om fradeling av hyttetomt - 3orunn Aase Haarberg
Nr: Vedtakstittel:
1 GID 027/001 Søknad om fradeling av hyttetomt - lorunn Aase Haarberg
Frist: 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: Saksansvarlig:

RÅD - Rådmannen GAS - Gunnar Astad

2013/1038-2
Utvalg: Nr:

1
Status:Frist:

Under
behandling

Merknad:

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

Saksansvarlig:
GAS - Gunnar Astad

2009/321-55
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

sendt fylkesmannen for endelig behandling



2009/1113-26 Vekstkommuneprogram - oppfølging av ikke avsluttede prosjekt
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 Vekstkommuneprogram - oppfølging av ikke avsluttede prosjekt.
Status: Frist: Iverksatt: Adm, enhet: saksansvarlig:
Under RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby
behandling
Merknad:

Ikke endelig ferdigbehandlet

2013/1116-5 Klage på vedtak angående gebyr for vann- og avløp
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:
F 1 Klage på vedtak angående gebyr for vann - og avløp
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TSU - Teknisk, samfunn og VLI - Vegard øveds Lied
behandling utvikling
Merknad:

2008/1858-133 GID 029/243 - Klage på adm, vedtak av 27/6-13. Midlertidig brukstillatelse
Utvalg: Nr: Vedtakstitteh

F 1 GID 029/243 - Klage på adm, vedtak av 27/6 - 13. Midlertidig brukstillatelse
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under TSU - Teknisk, samfunn og
behandling utvikling
Merknad:

2014/142-5 GID 060/012 - Dispensasjon fra strandplanregelen- flytebrygge Bugge - Rune Husvik
Utvalg: Nr: VedtakstIttel:

	

1 GID 060/012 - Dispensasjon fra strandplanregelen - flytebrygge Bugge - Rune Husvik
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under TSU - Teknisk, samfunn og
behandling utvikling
Merknad:

Utvalg: Nr: Vedtakstitteh

	

2 GID 060/012 - Dispensasjon fra strandplanregelen - flytebrygge Bugge - Rune Husvik
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under TSU - Teknisk, samfunn og
behandling utvikling
Merknad:

2013/1185-9 GID 083/011 -Dispensasjon fra § 19-2 i plan og bygningsloven - hytte- Frode Meringdal
Utvalg: Nr: VedtakstIttel:

	

1 GID 083/011 - Dispensasjon fra § 19 - 2 i plan og bygningsloven - hytte - Frode Meringdal
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under TSU - Teknisk, samfunn og
behandling utvikling
Merknad:

Saksansvarlig:

GAS - Gunnar Astad

Saksansvarlig:

GAS - Gunnar Astad

Saksansvarlig:
HFR - Hogne Frydenlund

Saksansvarlig:

GAS - Gunnar Astad

2012/60-10 Rullering av strategisk næringsplan/tiltaksplaner 2014-2016
Utvalg: Nr: VedtakstIttel:

F 1 Rullering av strategisk næringsplan/tiltaksplaner 2014 - 2016
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarfig:
Under RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby
behandling

Merknad:

Planen har vært lagt ut til høring. Høringsfrist 10.10.14.

2014/505-7GID 041/002 -DIspensasjon fra § 19.2. Hyttebygging på Meløya.- Lajla Wennevold
Utvalg: Nr: VedtakstIttel:

F1GID 041/002 - Dispensasjon fra § 19.2. Hyttebygging på Meløya. - Lajla Wennevold
Status:FrIst:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderTSU - Teknisk, samfunn og
behandlingutvikling
Merknad:

Saksansvarlig:
GAS - Gunnar Astad



2014/726-4GID 038/087 - Dispensasjon fra reg.bestemmelsene - Bolig på Rausand - Stian Sjøli
Utvalg:Nr:VedtakstIttel:

F1GID 038/087 - Dispensasjon fra reg.bestemmelsene - Bolig på Radusand - Stian Sjøli
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderTSU - Teknisk, samfunn og
behandlingutvikling

Merknad:

2014/505-14GID 041/002 - Klage på vedtak i formannskapet- hyttebygging på Meløya-Lajla Wennevold
Utvalg:Nr:Vedtakstittel:

F1GID 041/002 - Klage på vedtak i formannskapet - hyttebygging på Meløya - Lajla Wennevold
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderTSU - Teknisk, samfunn og
behandlingutvikling

Merknad:

Saksansvarlig:

GAS - Gunnar Astad

Saksansvarlig:

GAS - Gunnar Astad

2010/615-29 GID 094/002 - Klage på adm. vedtak-Gjenoppbygging av stuehus - Anne Marie og Kolbjørn Lervold
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

F 1 GID 094/002 - Klage på adm. vedtak - Gjenoppbygging av stuehus - Anne Marie og Kolbjørn Lervold
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TSU - Teknisk, samfunn og GAS - Gunnar Astad
behandling utvikling
Merknad:

2013/720-6 GID 038/010 - Klage på kommunens vurdering om fylling på nabotomt- Hans Arne Raudsand
Utvalg: Nr: VedtakstIttel:

F 1 GID 038/010 - Klage på kommunens vurdering om fylling på nabotomt - Hans Arne Raudsand
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:

Under TSU - Teknisk, samfunn og
behandling utvikling

Merknad:

2014/648-2 GID 059/001 - Søknad om opprettelse av to nye grunneiendommer - Samtykke til tiltak
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

F 1 GID 059/001 - Søknad om opprettelse av to nye grunneiendommer - Samtykke til tiltak
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:

Under TSU - Teknisk, samfunn og
behandling utvikling

Merknad:

Opprettelse av nye grunneiendommer vil bli utført i løpet av høsten/vinteren

Saksansvarlig:

GAS - Gunnar Astad

Saksansvarlig:

HSfå - Håvard Tjelle-Sørvik



Vedtaksoppfølging - Kommunestyret
Seleksjon: Utvalg: 4 - Nesset kommunestyre, Vedtakstatus: B - Under behandling

Rapport generert: 14.10.2014

2008/1687-2 Vinmonopolutsalg i Nesset kommune
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Vinmonopolutsalg i Nesset kommune
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: SaksansvarlIg:
Under 11.01.2009 RÅD - Rådmannen RHU - Rolf ionas Hurlen
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: Adm. enhet: SaksansvarBg:
Under TD - Teknisk drift MBR - Malin Bruseth
behandling

Merknad:

Prosjektet er ferdig skal utarbeide byggeregnskap
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 Revidering av kommunale forskrifter for vann- og avløpsgebyr
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Revidering av kommunale forskrifter for vann - og avløpsgebyr
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: SaksansvarBg:
Under TD - Teknisk drift VLI - Vegard øverSs Lied
behandling

Merknad:
Informasjon går ut til innbyggerne snarest mulig

2008/1120-26Badeplass 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 LHU - Liv Fleischer Husby
behandling

Merknad:

Innføring startet 2014/2015



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: Saksansvarllg:
Under TD - Teknisk drift CRE - Claus Reiners
behandling
Merknad:

oppstart av prosjektet er utsatt på grunn av manglende kartlegging av kvikkleire i Holtan/Eidsvåg området. Prosjektet fortsetter når resultatet av grunnundersøkelsene foreligger
og NVE har godkjent reguleringsplanen for området.

2012/728-4 Satser for egenbetaling for omsorgstjenester
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Satser for egenbetaling for omsorgstienester
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg
behandling

Merknad:

2011/158-8 Opparbeidelse av Strandpromenade i Eidsvåg sentrum
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Opparbeidelse av Strandpromenade i Eidsvåg sentrum
Status: FrIst: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift EFO - Einar Fossestøl
behandling
Merknad:

Del 1 av prosjektet er startet opp

2010/511-276Valg av meddommere til Romsdal tingrett for perioden 01.01.13 - 31.12.16
utvalg: Nr:Vedtakstittel:

1Valg av meddommere til Romsdal tingrett for perioden 01.01.13 - 31.12.16
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderRÅD - Rådmannen
behandling

Merknad:
Utført

Saksansvarlig:
BST - Bjørn Stensjø

2009/520-42 Samhandlingsreformen godkjenning av tjenesteavtaler Nesset kommune og helse Møre og Romsdal
Utvalg: Nr: Vedtakstitteh

1 Samhandlingsreformen godkjenning av tjenesteavtaler Nesset kommune og helse Måre og Romsdal
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg
behandling
Merknad:

2010/795-5Samhandlingsavtale mellom Rusbehandling Midt-Norge og kommunene 1 Midt-Norge
utvalg: Nr:Vedtakstittel:

1 Samhandlingsavtale mellom Rusbehandling Midt - Norge og kommunene i Midt - Norge
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderHELO - Helse og omsorg
behandling

Merknad:

Saksansvarlig:

JSC - Jan Karsten Schjølberg

2008/1120-39 Badeplass Eidsvågleira - revidert planløsning
utva1g: Nr: Vedtakstittel:

1 Badeplass Eidsvågleira - revidert planløsning
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift CRE - Claus Reiners
behandling
Merknad:
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2010/1298-19 Kommunal overtakelse av vei, 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 VLI - Vegard øverås Lied
behandling

Merknad:
Avtale er under utarbeidelse

2010/351-12 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U-skole
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U- skole
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under TD - Teknisk drift
behandling

Merknad:

2013/528 - 1 Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av kommunale eiendommer og bygningsmasse
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av kommunale eiendommer og bygningsmasse
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under TD - Teknisk drift
behandling
Merknad:

Saksansvarlig:

MBR - Malin Bruseth

Saksansvarlig:
EUN - Ellen Undseth

2011/801-6 Brannberedskap Vistdal - bedre førsteinnsatsberedskap
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Brannberedskap Vistdal - bedre førsteinnsatsberedskap
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift EFO - Einar Fossestøl
behandling

Merknad:

2013/520 - 1Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og garderobe v/Nesset Ungdomsskole
Utvalg:Nr:Vedtakstittel:

2Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og garderobe v/ Nesset Ungdomsskole
Status:Frist:Iverksatt:Adm. enhet:
UnderTD - Teknisk drift
behandling

Merknad:

Salcsansvarlig:

CRE - Claus Reiners

2013/507-1 Nesset brann- og redningsvesen - økt ressursbehov
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Nesset brann - og redningsvesen - økt ressursbehov
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under TD - Teknisk drift EFO - Einar Fossestøl
behandling

Merknad:

2012/728 - 6 Fastsetting av oppholdsutgifter - institusjonsplasser
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Fastsetting av oppholdsutgifter - institusjonsplasser
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:
Under HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg
behandling

Merknad:

4 1



2011/1170-3

Utvalg: Nr:
1

Status:Frist:

Under
behandling
Merknad:

Turistinformasjon i Eidsvåg 2013
Vedtakstittel:

Turistinformasjon i Eidsvåg 2013
Iverksatt: Adm. enhet:Saksansvarlig:

VEKSTK -PNO - Pia Therese Nordli
Vekstkommuneprogrammet

2012/238-15 Utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og Romsdal
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og Romsdal
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:
Under RÅD - Rådmannen
behandling

Merknad:
Ferdig politisk behandlet

Saksansvarlig:
LHU - Liv Fleischer Husby

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

2008/247-6

Utvalg: Nr:
1

Status: Frist:
Under
behandling

Merknad:

2013/821-1

Utvalg: Nr:
1

Status: Frist:

Under
behandling

Merknad:

Saksansvarlig:

LMO - Leif Arne Mo

GID 026/002 - Vannskade Olav Johan Hole
Vedtakstittel:

GID 026/002 - Vannskade Olav Johan Hole
Iverksatt: Adm. enhet:Saksansvarlig:

TSU - Teknisk, samfunn ogVLI - Vegard øveds Lied
utvikling

2010/527-31
Utvalg: Nr:

1
Status: FrIst:

Under
behandling

Merknad:

2013/396-70

Utvalg: Nr:

1
Status: FrIst:
Under
behandling
Merknad:

Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer, ny behandling
Vedtakstitteh

Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer, ny behandling
Iverksatt: Adm. enhet:

HELO - Helse og omsorg

Egenandel for pleie og omsorgstjenester - huslelesatser for omsorgsboliger 2014.
VedtakstIttel:

Egenandel for pleie og omsorgstienester - husleiesatser for omsorgsboliger 2014.
Iverksatt: Adm. enhet:

HELO - Helse og omsorg

Saksansvarlig:
AKL - Anne Grete Klokset

Saksansvarlig:
JSC - Jan Karsten Schjølberg

Saksansvarlig:
JSC - Jan Karsten Schjølberg

2013/69-15 Anmodning om bosetting av flyktninger - ny behandling
Utvalg: Nr: Vedtakstitteh

1 Anmodning om bosetting av flyktninger - ny behandling
Status: FrIst: Iverksatt: Adm. enhet:
Under RÅD - Rådmannen
behandling
Merknad:

Vedtak fattet, første bosetting sep. 2014.



2013/528-5 Vurdering av Nesset kommunes kommunale bygg og eiendommer
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Vurdering av Nesset kommunes kommunale bygg og eiendommer
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:

Under TSU - Teknisk, samfunn og
behandling utvikling

Merknad:

2013/749-6 Forvaltningsrevisjonsrapport - Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Forvaltningsrevisjonsrapport - Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:

Under RÅD - Rådmannen
behandling
Merknad:

Saken er ferdig politisk behandlet. Anbefalinger fra k.styret skal oppfølges etter 12 - 18 mnd.

2010/839-2 3ordbruksfondet
utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Jordbruksfondet
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:

Under TSU - Teknisk, samfunn og
behandling utvikling

Merknad:

2013/1156-4 Høring felles oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal
Utvalg: Nr: Vedtakstittel:

1 Høring felles oppreisingsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet:

Under HELO - Helse og omsorg
behandling

Merknad:

Saksansvarlig:

MBR - Malin Bruseth

Saksansvarlig:
LHU - Liv Fleischer Husby

SaksansvarlIg:

GAS - Gunnar Astad

Saksansvarlig:

JSC - Jan Karsten Schjølberg

2011/1406-4 Uttalelse vedr. høring reservasjonsordning for fastleger
utvalg: Nr: Vedtakstitteh

1 Uttalelse vedr. høring reservasjonsordning for fastleger
Status: Frist: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg
behandling

Merknad:

2014/536-2 GassROR IKS - Invitasjon til medeigarskap
Utvalg: Nr: VedtakstIttel:

1 GassROR IKS - Invitasjon til medeigarskap
Status: FrIst: Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

Under RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby
behandling
Merknad:

Politisk behandlet. Avventer godkjenning fra GassROR

2013/396-112Budsjettprosess 2014 - tiltak for å skape balanse 1 økonomiplan 2014 - 2017
utvalg: Nr:Vedtakstittel:

1 Budsjettprosess 2014 - tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 - 2017
Status:FrIst:Iverksatt:Adm. enhet:

UnderRÅD - Rådmannen
behandling

Merknad:

Under behandling

Saksansvarlig:
LHU - Liv Fleischer Husby



2010/917-39
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2009/1150-30
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling

Merknad:

2014/368-3
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:

Under
behandling

Merknad:

Søknad ikke innvilget

2010/1094-9
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling
Merknad:

2014/283-6
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:

Under
behandling

Merknad:

2012/1235-2

Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:

Under
behandling

Merknad:

2014/203-7
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:

Under
behandling
Merknad:

2014/209-10
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:

Under
behandlIng
Merknad:

Utvikling og status for prosjekt "Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole".
Vedtakstittel:

Utvikling og status for prosjekt "Relokalisering av barnehage, barneskole og kulturskole"
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

TSU - Teknisk, samfunn og MBR - Malin Bruseth
utvikling

Hytterenovasjon - endring av vedtak i K-sak 44/10
Vedtakstittel:

Hytterenovasjon - endring av vedtak i K- sak 44/10
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

RÅD - Rådmannen AKL - Anne Grete Klokset

Søknad om å delta i forsøk om stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015.
VedtakstIttel:

Søknad om å delta i forsøk om stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015.
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

RÅD - Rådmannen LHU - Liv Fleischer Husby

fra dep. Saken ferdig behandlet

Videreføring av behandlingstilbud ACT
VedtakstIttel:

Videreføring av behandlingstilbud ACT
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

HELO - Helse og omsorg JSC - Jan Karsten Schjølberg

Dimensjonering av Nesset brann- og redningstjeneste i Vistdal og Eikesdalen
Vedtakstittel:
Dimensjonering av Nesset brann - og redningstjeneste i Vistdal og Eikesdalen
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

TSU - Teknisk, samfunn og EFO - Einar Fossestøl
utvikling

Brannsikringstiltak Vistdal bofellesskap og Vistdal skole og barnehage
Vedtakstittel:

Brannsikringstiltak Vistdal bofellesskap og Vistdal skole og barnehage
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

TSU - Teknisk, samfunn og MBR - Malin Bruseth
utvikling

Investeringsreglement for Nesset kommune - revidering
Vedtakstittel:

Investeringsreglement for Nesset kommune - revidering
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

ØKO - Økonomiavdelinga SSV - Solfrid Svensli

Kostnader ved kjøp av arbeidsgiverkontroll I 2015
VedtakstIttel:

Kostnader ved kjøp av arbeidsgiverkontroll i 2015
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

ØKO - Økonomiavdelinga SSV - Solfrid Svensli



2013/878-2
Utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandhng

Merknad:

Arbeidsgruppe nedsatt

2013/1216-6
utvalg: Nr:

1
Status: Frist:
Under
behandling

Merknad:

Mandat til evaluering/ revidering av dagens politiske organisering og delegasjonsreglement
Vedtakstittel:

Mandat til evaluering/ revidering av dagens politiske organisering og delegasjonsreglement
Iverksatt: Adm. enhet:

RÅD - Rådmannen
Saksansvarlig:
LHU - Liv Fleischer Husby

Forvaltningsrevisjonsrapport om interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll kommuner
Vedtakstittel:

Forvaltningsrevisjonsrapport om interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og lingvoll kommuner
Iverksatt: Adm. enhet: Saksansvarlig:

RÅD - Rådmannen AKL - Anne Grete Klokset

2011/27-92
utvalg:

Status:

Under
behandhng
Merknad:

Nr:
1
Frist:

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum
Vedtakstittel:
Sluttbehandling - Reguleringsplan for Eidsvåg sentrum
Iverksatt: Adm. enhet:Saksansvarlig:

TSU - Teknisk, samfunn ogHFR - Hogne Frydenlund
utvikling

2011/838 - 27
Utvalg:Nr:

1
Status:Frist:

Under
behandling

Merknad:

Sluttbehandling - Reguleringsplan - Holtanområdet
Vedtakstitteh

Sluttbehandling - Reguleringsplan - Holtanområdet
Iverksatt:Adm. enhet:Saksansvarlig:

RÅD - RådmannenHFR - Hogne Frydenlund



Endringer i folketallet i Nesset - 2. kvartal 2014

Beskrivelse 2014K1 2014K2
Folketalet ved inngangen av kvartalet 3001 2981
Fødde 3 4
Døde 5 11
Fødselsoverskot -2 -7
Innvandring 2 4
Utvandring 1 1
Innflytting, innalandsk 6 29
Utflytting, innalandsk 25 32
Nettoinnflytting, inkl, inn- og utvandring -18 0
Folkevekst -20 -7

Folketalet ved ut an en av kvartalet 2981 2974
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Endringer i folketall i Møre og Romsdal - 2.kvartal 2014




2014K1

Inngang kv. Folkevekst Utgang kv.

2014K2

Inngang kv. Folkevekst Utgang kv.

1502 Molde 26048 74 26122 26122 7 26129

1504 Ålesund 45747 185 45932 45932 42 45974

1505 Kristiansund 24395 68 24463 24463 112 24575

1511 Vanylven 3302 -1 3301 3301 -11 3290

1514 Sande (M. og R.) 2636 -3 2633 2633 3 2636

1515 Herøy (M. og R.) 8847 -4 8843 8843 82 8925

1516 Ulstein 8092 52 8144 8144 64 8208

1517 Hareid 5021 49 5070 5070 3 5073

1519 Volda 8909 28 8937 8937 -5 8932

1520 Ørsta 10536 13 10549 10549 11 10560

1523 Ørskog 2301 -11 2290 2290 4 2294

1524 Norddal 1685 -1 1684 1684 9 1693

1525 Stranda 4616 -14 4602 4602 22 4624

1526 Stordal 1035 2 1037 1037 0 1037

1528 Sykkylven 7730 16 7746 7746 -4 7742

1529 Skodje 4387 14 4401 4401 18 4419

1531 Sula 8651 24 8675 8675 65 8740

1532 Giske 7739 15 7754 7754 77 7831

1534 Haram 9084 15 9099 9099 13 9112

1535 Vestnes 6615 29 6644 6644 33 6677

1539 Rauma 7453 12 7465 7465 9 7474

1543 Nesset 3001 -20 2981 2981 -7 2974

1545 Midsund 2036 14 2050 2050 8 2058

1546 Sandøy 1285 1 1286 1286 -10 1276

1547 Aukra 3377 18 3395 3395 36 3431

1548 Fræna 9720 26 9746 9746 50 9796

1551 Eide 3471 -16 3455 3455 -2 3453

1554 Averøy 5687 -7 5680 5680 34 5714

1557 Gjemnes 2565 -10 2555 2555 -1 2554

1560 Tingvoll 3064 15 3079 3079 -4 3075

1563 Sunndal 7171 13 7184 7184 -24 7160

1566 Surnadal 5954 25 5979 5979 18 5997

1567 Rindal 2046 7 2053 2053 -12 2041

1571 Halsa 1581 -11 1570 1570 2 1572

1573 Smøla 2166 -16 2150 2150 -4 2146

1576 Aure 3577 -6 3571 3571 -1 3570
SUM M. og R. 261530 595 262125 262125 637 262762
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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 2.tertial 2014




Tomter (naust,

hytter, bolig)

4 10

Enebolig 10 18

Fritidseiendom 6 11

Småbruk/gardsbruk 6 2

Forretningseiendom 1 1

Leiligheter




Opplysningene er hentet fra rapporter fra Norsk Eiendomsinformasjon 1.1.2012 —30.9.2014
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Eiendomsomsetning Nesset kommune - bygdene

2012

Bygd Tomter Bolig Fritidsboliger Småbruk/
gardsbruk

Forretnings
eiendom

Eidsvåg 6 11 4 1 6

Eidsøra 1 2 1 1




Rausand




3




Eresfjord 1 3 1 2




Rød 1 3 1 2




Vistdal 1 3 4 1 1

Ranvik 1




1




Bugge




1




Gussiås





Eikesdal




1




2013





Bygd Tomter Bolig Fritidsboliger Småbruk/

gardsbruk
Forretnings
eiendom

Eidsvåg 8 14 6




2

Eidsøra 1




1




Rausand 1 5 3




Eresfjord 1 2 6




Rød 1 4




1




Vistdal




1 6 4 1

Ranvik




2 2 1




Bugge 5




1




Gussiås




1




Eikesdal




1 1




2014






1.1. —30.9.2014





Bygd Tomter Bolig Fritidsboliger Småbruk/
gardsbruk

Forretnings
eiendom

Eidsvåg 6 9 10 3 1

Eidsøra 1





Rausand 1 7





Eresfjord




3 1 3




Rød 1 3 2




Vistdal




1 1 2 1

Ranvik




2 1




Bugge 5 1 2




Gussiås




2





Eikesdal








//

Nr.: 8 / 2014 29. august 2014

Fortsatt stabil arbeidsløyse

Bådeantall og andelarbeidsledigeifylke vårt erframleisstabil.Egmeinerat det til trossfor nedgangi ein del
oljebaserteoppdrag,og urorundt eksportmarkedai Russland,vil veregodeutsikterfor fortsatt lav ledighetifylke vårt.
Størstspaningno er det knytt til det somskalskjepå Nyhamnai Aukrakommuneframover haustenogdei nesteåra.
Rekrutteringadit vilsjølvsagtverebådelokal,nasjonalog internasjonal.Men vi veit at alle leverandøraneføretrekkjer
kortreistarbeidskraftder det er mogleg,sierSteinVelandfylkesdirektørfor NAV Møre ogRomsdal.
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Utviklin av faktisk arbeidslø se:

Faktiskarbeidsløyse i Møre og Romsdal
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I august 2014 er det 3 241 personar heilt utan arbeid i Møre og Romsdal. Det svarar til 2,4 prosent av
arbeidsstokken og er ei auke i arbeidsløysa på 6,5 prosent frå same månad i fjor.

I august 2014 har vi 225 arbeidssøkjarar i ulike arbeidsmarknadstiltak, 187 færre enn i august 2013. Til saman
gjev dette ei brutto arbeidsløyse på 3 466 personar i fylke. Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er no 2,5 prosent
for kvinner og 2,3 prosent for menn.

I landet er det 78 927 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent
samanlikna med same periode i fjor.

NAV MØRE OG ROMSDAL

Post- og besøksadresse: Gotfred Lies plass 3 if 6415 Molde Kontaktperson: Fylkesdirektør Stein Veland. tlf. 930 33 656

cccdedeCdccccc
2. 2, .84 n' •Sts.

www nav no
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Neste publisenng av statistikk om arbeidsmarkedet: 03. oktober 2014
Ved publikasjon av tall fra denne pressemeldingen skal NAV Møre og Romsdal
oppgis som kilde.



Talet på heilt ledige —
Au ust 2014

Fylke Menn Kvinner Sum
I prosent av

arbeldsstokken
Endring siste

månad
Endring
siste år

01 Østfold 2 821 2 549 5 370 3,8 % -96 94
02 Akershus 4 257 3 919 8 176 2,7 % 15 782
03 Oslo 7 117 6 169 13 286 3,7 % -371 538
04 Hedmark 1 535 1 367 2 902 3,0 % -169 148
05 Oppland 1 141 1 054 2 195 2,3 % -48 -124
06 Buskerud 2 237 2 049 4 286 3,0 % -250 549
07 Vestfold 2 155 1 921 4 076 3,3 % -123 231
08 Telemark 1 832 1 399 3 231 3,7 % 19 287
09 Aust-Agder 1 132 916 2 048 3,6 % 32 90
10 Vest-Agder 1 585 1 297 2 882 3,1 % -4 232
11 Rogaland 2 944 2 698 5 642 2,2 % 246 791
12 Hordaland 3 417 3 302 6 719 2,5 % 167 675
14 Sogn og






Fjordane 614 518 1 132 2,0 % 12 -28
15 Møre og Romsdal 1 686 1 555 3 241 2,4 % 9 197
16 Sør-Trøndelag 2 287 2 116 4 403 2,7 % -74 538
17 Nord-Trøndelag 1 033 961 1 994 2,9 % -4 316
18 Nordland 2 076 1 596 3 672 3,0 % -20 -50
19 Troms 1 151 915 2 066 2,4 % -101 4
20 Finnmark 861 612 1 473 3,8 % 38 106
99 Ikke i et

Ikesdi stri kt 114 19 133




2 28
Riket 41 995 36 932 78 927 2 9 % -720 5 404
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Talet på heilt ledige -
Au ust 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

168
385
249

18
13
65
36
35
51
63
14
11
19
12
55
23
36
33
46
24
42
19

4
3

21
82
13
17

9
15
40
22

5
9

13
16

1 686

Kvinner

122
296
195

11
19
63
47
50
38
58
19

3
20
14
45
37
44
40
63
38
35
18
12

6
11
73
22
27
12
16
42
22

5
8

10
14

1 555 3

Sum

290
681
444

29
32

128
83
85
89

121
33
14
39
26

100
60
80
73

109
62
77
37
16

9
32

155
35
44
21
31
82
44
10
17
23
30

241

I prosent av
arbeidsstokken

2,0 %
2,7 %
3,5 %
1,8 %
2,3 %
2,8 %
1,9 %
3,2 %
2,0 %
2,2 %
2,8 %
1,5 %
1,6 %
4,9 %
2,4 %
2,6 %
1,8 %
1,8 %
2,3 %
1,8 %
2,0 %
2,4 %
1,6 %
1,3 %
1,9 %
3,0 %
2,0 %
1,5 %
1,5 %
2,1 %
2,2 %
1,5 %
0,9 %
2,2 %
2,1 %
1 7 %

2 4 %

Endring
siste mnd

24
-25
33

5
-9

-32
-8

-21
7
5

-5
1

-10
-9
11
-1
0

-12
-3
9

-15
3
4
5
5

18
-2
-1
2
1
6
5
1
3
7
7

9

Endring
siste år

18
88
84

4
1

-28
-17
-11

13
11
-1
3
0
8

-8
8

13
-21
23

3
-2
-3
-3
-1
2

15
-5
2

-6
9
0

-9
-2
5

-4
8

197
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Nesset kommune

Tertialrapport Interkommunal barnevern 2.tertial 2014

Mål 4. 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. 30.06 og 31.12)
Rapportere antall barn på tiltak i og utenfor familien (pr. 30.06 og 31.12)
Sykefravær —målsetting om sykefravær under 8 %.
Satsningsområder 2014
- Oppfølging av barn i fosterhjem
Fristoversittelser
Forebyggende arbeid

Resultatrapport
Rapportering til fylkesmannen pr. 30.06.14 viser ingen fristoversittelser i Nesset og
Tingvoll, og 3% oversittelse i Sunndal ( 1 sak)
Rapportering til fylkesmannen pr. 30.06.14 viser: Det interkommunale barnevernet
har mottatt 22 bekymringsmeldinger i Sunndal kommune første halvår 2014, Nesset
kommune 8 meldinger og Tingvoll kommune 11 meldinger. Totalt for den
interkommunale barneverntjenesten, 41 bekymringsmeldinger første halvår 2014. 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. 30.06.14 viser: Nesset hjelpetiltak totalt 7 barn
(også over 18 år) og 3 barn under omsorg, Sunndal hjelpetiltak totalt 52 barn og 6
barn under omsorg, Tingvoll hjelpetiltak totalt 35 barn og 5 barn under omsorg. Totalt
for tjenesten 94 barn på hjelpetiltak og 14barn under omsorg.
Foreligger ikke tall i 2014. Flere tiltak er satt inn for å redusere sykefraværet som bl.a
inndeling i team, veiledning etc.
Satsningsområder 2014

- 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. I møte med
rådmennene i de tre samarbeidskommunene våren 2014 ble det besluttet at ansvaret for
tilsynsordningen fortsatt skal ligge til barneverntjenesten da det er der kompetansen på
området foreligger.
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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. 3 % fristoversittelser
i tjenesten ved siste rapportering på undersøkelsessaker( tilsvarer 1barnevernssak)
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.

Måloppnåelse
Det jobbes mot måloppnåelse.

Økonomi

Budsjett 2014: kr. 2.731.706,-.
Regnskapet viser faktiske utgifter for interkommunalt barnevern, Nesset kommune tom. 2.
tertial på kr. 1.512.000,- med følgende fordeling.

Ansvar 3250, funksjon 2440, 2510
tertial kr. 500.000
tertial kr. 296.000

Ansvar 3252, funksjon 2440, 2510, 2520
tertial kr. 420.000
tertial kr. 296.000

Utgift innbetalt 1. tertial kr. 920.000,-
Utgift 2. tertial kr. 592.000,-
Det vises til utsendte faktura.

kr. 796.000,-

kr. 716.000,-

Samlet vurdering
Regnskapet viser et forbruk tom. 2. tertial på kr. 1.512.000,-. Dette ligger innenfor
budsjetterte rammer. Dersom utgiftsnivået resten av året holder seg på samme nivå som hittil,
vil det vedtatte årsbudsjett overholdes.

Sunndalsøra 26.09.2014

Kari Thesen Korsnes Marianne Romfo
helsesjef barnevernleder
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Saksopplysninger 

Kommunen som skoleeier har etter Opplæringslova § 13-10 1. ledd, i ansvaret for at krava i 

Opplæringslova og forskrift til denne blir oppfylt.   

 

Videre heter det i samme paragraf,  2. ledd:  

«Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg 

system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. 

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system 

for å følgje opp resultata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet 

gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg 

rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til 

læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. 

kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.» 

 

Som en del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i grunnskole-

opplæringen knyttet til læringsresultat, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av 

skoleeier dvs. kommunestyret.  

 

Innholdet i rapporten er hovedsakelig hentet fra Skoleporten som er Utdanningsdirektoratets nettsted 

for organisering av Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og lærer-

undersøkelsen. Rapporteringen dreier seg derfor mye om faglig kvalitet og faglige resultat i skolen, 

samt læringsmiljø. 

 

 

Kapitel 1.1 Elever og undervisningspersonale, viser hvor store grupper den enkelte lærer har 

sammenlignet med kommunegruppe 2, Møre og Romsdal fylke og nasjonalt nivå.  Dette er data hentet 

fra GSI, der det er innhentet informasjon om skolenes ressursbruk og organisering. 

Fra tabellene som viser nøkkeltall ser vi at antall elever i Nesset skolene har gått ned fra 402 elever til 

356 elever på 5 år. I samme periode er antall lærerårsverk redusert med 6. 

 

 

Kapittel 1.2 Læringsmiljø inneholder data fra Elevundersøkelsen. Denne undersøkelsen er revidert 

fra og med høsten -13. Det blir dermed et brudd i historikken, og resultatene lar seg ikke sammenligne 

med tidligere år. Våre målsettinger samsvarer derfor heller ikke nøyaktig med resultatene en kan lese 

ut av undersøkelsen. 

 

Urovekkende mange elever melder gjennom Elevundersøkelsen om mobbing, spesielt gjelder dette 

ungdomstrinnet. Til tross for gode rutiner og reaksjoner når mobbesaker oppdages, er det en utfordring 

at så mange elever opplever krenkelser og mobbing på skolen. 

 

Kapittel 1.3 Resultater viser resultater på gjennomførte nasjonale prøver for 5.- og 8.trinn i lesing, 

regning og engelsk + eksamensresultater og samla grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt 

grunnskole totalt sett).  

Også her er det gjort sammenligning over tid og med samme sammenligningsgruppe. 

 

 



Nasjonale prøver i lesing viser gode resultat og god utvikling over år for både 5. og 8. trinn.  I engelsk 

er det svært gode resultater både for 5. og 8.trinn. I regning er det gode resultater for 8.trinn, mens 

resultatene for 5.trinn er for svake, selv om en svak framgang kan registreres.  Flere elever enn før er 

nå på høyeste mestringsnivå, men fortsatt er for mange elever på laveste nivå. 

 

Regning som grunnleggende ferdighet har spesiell fokus i småskolen. Ressursgruppa prioriterer 

småskolen spesielt og regning blir felles satsingsområde for skolene i Nesset de nærmeste årene. 

 

Kap. 1.4 Spesialundervisning er det tatt inn statistikk som viser omfanget av spesialundervisning i 

Nesset. GSI-tallene viser at Nesset har et fornuftig nivå på andel spesialundervisning. Dette kan være 

en indikator på at skolene driver god tilpassa undervisning der de fleste av elevenes behov blir ivaretatt 

uten bruk av enkeltvedtak om spesialundervisning. 

 

Kap. 1.5 – 1.7 av tilstandsrapporten sier noe om gjennomføring av videregående skole, skolebasert 

refleksjon og utviklingsarbeid. Den viktigste bruken av resultatene Nasjonale prøver og 

Elevundersøkelsen gjøres på skolene. På den måten kan resultatene komme til nytte i stadig utvikling 

og forbedring av praksis i klasserommet. Den skolebaserte refleksjonen er forsøkt satt inn i en 

sammenheng slik at skoleutvikling, satsingsområder og kompetanseheving trekker i samme retning.  

 

Som en illustrasjon på hvordan et godt, systematisk og langsiktig utviklingsarbeid kan være er det på 

slutten av rapporten sitert fra og henvist til et leserinnlegg i Driva av Marit Wadsten som beskriver 

hvordan dette er gjort i Nesset. 

 

 

Vurdering 

Forslaget til system for tilstandsrapportering for grunnskolen i Nesset er et forsøk på å oppfylle 

lovkravet og å etablere vurderingsrutiner som er tjenlig både for grunnskolen og for skoleeier. 

 

Tilstandsrapporteringen skal gjennomføres årlig, og da er det to muligheter; rapporten kan forholde 

seg til kalenderåret eller skoleåret.  Rådmannen tilrår at en rapporterer ut i fra skoleåret, der den 

enkelte skole hvert år gjennomfører skolebasert vurdering på våren/ved skoleårsslutt og den 

kommunale delen gjennomføres deretter for framlegging til politisk drøfting i oktober/november.  

Ved å rapportere på forrige skoleår vil vi nå få med oss alle resultater for de samme elevene, både 

Nasjonale prøver, Elevundersøkelsen og eksamen. 

  

Tilstandsrapporten er sammen med budsjett et viktig grunnlag for prioriteringer i Plan for 

skoleutvikling og Plan for kompetanseheving. 

 

Tallene som er presentert i tilstandsrapporten skal gi de folkevalgte et godt innblikk i tilstanden i 

Nesset-skolen.  

 

Det er et omfattende arbeid å få på plass et fullverdig rapporteringssystem i skoleverket, og det 

forslaget som foreligger vil utvikles videre. Bl.a. er det aktuelt å ta inn oversikter fra 

kartleggingsprøver som gjøres på alle trinn.  

 

I selve rapporten er de enkelte resultatene vurdert opp mot en lokal målsetting som er fastlagt i Plan 

for skoleutvikling. 

 

 



Økonomiske konsekvenser 

Rapporten har ingen økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

Det er av stor betydning også for folkehelsa at kommunens barn og unge får gode lærings- og 

utviklingsmuligheter i skolen. Statistikk og forskning viser at stabile oppvekstvilkår og god utdanning 

gir større fokus på egen og andres helse. 
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Tilstandsrapport for 

grunnskolen i Nesset 

skoleåret 2013-14 
 

0. Innledning 

Dette dokumentet en del av arbeidet med å utvikle et komplett rapporteringsverktøy der skolene og 

skoleverket samlet rapporterer årlig til skoleeier om tilstanden i grunnskolen i Nesset. 

Rapporten skal etter hvert dekke de mest betydningsfulle deler av virksomheten, gjennom en prosess 

som sikrer at signaler går fra klasserom via ledelsen til kommunestyret som skoleeier.  Det innebærer en 

prosess der skolebasert vurdering også utgjør en del av grunnlaget for rapporteringen.    

Tilstandsrapporten skal bestå av 3 hoveddeler;  

- En innledning med generell informasjon om grunnskolen i Nesset 

- En resultatrapport som er hentet bl.a. fra Skoleporten, utdanningsdirektoratets ”resultatbank” der 

en finner resultat fra Nasjonale prøver, Elevundersøkelsen og faktaopplysninger. 

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

Elevundersøkelsen ble endret fra og med skoleåret 2013-14. Det foreligger derfor ikke sammenlignbare 

resultater bakover i tid. 

 

0.1. Bakgrunn 

Tilstandsrapporten er en del av skoleeiers innhenting av data som viser situasjonen ved skolene i 
kommunen.  Resultatene i  rapporten er i hovedsak hentet fra Skoleporten som er 

Utdanningsdirektoratets nettsted for organisering av Nasjonale prøver, elevundersøkelsen, 
foreldreundersøkelsen og lærerundersøkelsen. I tillegg har vi med statistikk for gjennomføring av VGS fra 

Møre og Romsdal Fylkeskommune, og egne framstillinger basert på tall fra GSI (Grunnskolens 
Informasjonssystem) 

Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i 

opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner 

og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette 

er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte.   
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Denne tilstandsrapporten skal videreutvikles til å bli en fullverdig imøtekommelse av  det lovpålagte 

kravet. 

Rapporteringen dreier seg mye om faglig kvalitet og faglige resultat i skolen. 

Kapitel 1.1 om elever og undervisningspersonale, viser hvor store grupper den enkelte lærer har 

sammenlignet med kommunegruppe 2, Møre og Romsdal fylke og nasjonalt nivå.  Dette er data hentet 

fra GSI, der det er innhentet informasjon om skolenes ressursbruk og organisering. 

Kapittel 1.2 om læringsmiljø viser elevenes rapportering gjennom elevundersøkelser og handler mest om 

trivsel og mestring.  Dataene gjenspeiler hvordan elevene på 7. og 10. trinn har opplevd sitt læringsmiljø 

i forhold til et utvalg av stilte spørsmål.  

Kapittel 1.3 Resultater viser resultater på gjennomførte nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk, 

eksamens- og standpunktkarakterer og samla grunnskolepoeng (elevenes nivå ved endt grunnskole totalt 

sett). Her er det gjort sammenligning over tid og med samme sammenligningsgruppe. 

Rapporten inneholder også egne kapittel om skolebasert vurdering, system for oppfølging og en del fakta 

om skolene i kommunen og hvilke satsingsområder det arbeides med. 

  

Det er fastsatt i opplæringsloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I 

St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et 

bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen 

av sektoren på en god måte. 

Rapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret.   

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men kan bygges ut med 

annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig 

skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr. 31 (2007-2008) at 

skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsettinger for hva de skal oppnå innenfor de målområder som 

er satt opp. 

I St.meld. nr.16 (2006-2007) fremgår det at tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige 

utvikling. Kartlegging av elevenes ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring 

fra første stund. Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. De dataene som er tilgjengelig i Skoleporten, 

innholder ikke data om spesialundervisning, og skoleeieren må derfor også på dette området benytte andre kilder for 

datainnhenting. 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare opplysninger. Dette 

kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller personopplysninger etter 

personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende vil også kunne gjelde for lokale indikatorer. Det minnes om at disse 

opplysningene må behandles i tråd med forvaltningslovens og/eller personopplysningslovens bestemmelser. 

0.2. Målsetting 

I tillegg til å innfri kravet i lov om opplæringen må det være et mål å skape:  

1. Økt bevisstgjøring og refleksjon om virksomheten på den enkelte skole. Det må være en 

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

vurdering (forskrifta § 2-1).  

Den skolebaserte vurderinga er et viktig uttrykk for at skolen er en lærende organisasjon.  

2. Skoleutvikling som effekt av kontinuerlig vurdering av - og fokus på virksomheten.  

3. Økt kjennskap til, og innsikt i skolevirksomheten for skoleeier ved administrasjon og politikere. 

4. Økt innsikt i og interesse for skolen hos brukere og befolkning for øvrig.   
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0.3. Skolene i Nesset 2013-14 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole  

Rektor: Per Einar strand 

Elevtall: 279 

 

Indre Nesset barne- og ungdomsskole 

Rektor: Hilde Toven 

Avdelinger: Eresfjord  1. – 10. trinn:  58 elever 

  Vistdal 1. – 7. trinn:   19 elever 

   

Organisering ved skolene 2013-14 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 3 

inspektører som også har undervisning.  Skolen består av 3 adskilte bygg; Småskolen med 89 elever, 

mellomtrinnet med 88 elever og ungdomstrinnet med 102 elever.  

Indre Nesset Barne- og ungdomsskole: Enheten har en ledelse bestående av rektor i hel stilling og 2 

inspektører som også har undervisning.   

Enheten består av 2 avdelinger, der Eresfjord har både barne- og ungdomstrinn, mens Vistdal har bare 

barnetrinn.  Begge avdelingene har fådelt undervisning, det vil si at flere årstrinn er organisert i en 

klasse.   

Eikesdal skole ble nedlagt med virkning fra 1.august 2013. 

0.4. Kartleggingssystem og rapportering 

Kommunen har et lokalt kartleggingssystem som så langt dekker fagene norsk og matematikk.  Systemet 

består av en perm som inneholder oversikt over tester og tidspunkt, skåring av resultat for alle trinn og 

eventuelle diagnostiske prøver for elever med resultat som gir grunn til bekymring.  ”Trinnpermen” følger 

hver klasse gjennom skoleløpet, og skal sikre god oppfølging fra år til år, ved trinnoverganger og skifte 

av lærer.      

Ressursgruppa har arbeidet med å videreutvikle systemet i samarbeid med PPT. Det er bl.a. laget rutiner 

for tiltak for elever med svake resultater. 

Kartleggingsresultater registreres i programmet Vokal. Når eleven går ut av 10.kl. arkiveres samtlige 

resultater i kommunes elektroniske arkiv. 
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0.5. Ressursgruppa 

Ressursgruppa er blitt benevnelsen på ei gruppe bestående av 2-3 lærere med spesialpedagogisk 

kompetanse og en representant for PPT. Skolefaglig rådgiver deltar og i en del møter i gruppa og gir 

føringer for aktiviteten.   

Lærerne har hatt frikjøp på 12% hver for å arbeide med dette området. 

Ressursgruppa har gjort et viktig arbeid med å videreutvikle kartleggingssystemet Trinnpermen, ikke 

minst ved å legge inn ”tiltakspakke” der kartleggingen avdekker behov for ekstra tilpasning/hjelp.   

Ressursgruppa har også utarbeidet mal for intensivkurs i lesing for forskjellige nivå.  

Ressursgruppa har i skoleåret 2013-14 prioritert elevene i småskolen. 

     

 

0.6. Samarbeid med PPT  

Det er utarbeidet rutiner for samarbeid mellom skole og PPT,” Oppgaver og frister gjennom året”.   

Kommunens PP-tjeneste, PPT for Sunndal, Tingvoll og Nesset yter god tjeneste med fortløpende 

saksbehandling og god oppfølging av skolene med faste kontaktpersoner gjennom året.  
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1. Hovedområder og indikatorer 
 

1.1. Elever og undervisningspersonale 

1.1.1. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

 

 

Lokale mål 
 
Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø. Godt 

samarbeid mellom skole/hjem og foreldre som støtter opp om skolen. Elever og foreldre som 
er fornøyd med - og stolte av skolen sin. 
 

(Plan for skoleutvikling 2013)  
 

 

 

Nesset kommune, fordelt på periode 
 

 Indikator og nøkkeltall 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

 Talet på elevar 402 380 359 345 356 

 Årsverk for undervisningspersonale 42,7 39,7 38,1 36,8 36,5 
 

 

 

Vurdering 

Antall elever i Nesset skolen er redusert med ca. 50 elever de siste 5 åra. Samtidig har vi ca. 6 
færre lærerårsverk. I dette ligger både en tilpassing til elevtallet, men også en mer effektiv drift der 
gjennomsnittlig gruppestørrelse har gått noe opp. 
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1.1.2. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen.  

Lærertetthet 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen.  

 

Lokale mål 

 
Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø.  
Personalet i skolene har relevant kompetanse/gode muligheter til oppgradering, gode 
arbeidsforhold med spennende utfordringer og et støttende arbeidsmiljø 

 
(Plan for skoleutvikling 2013) 

  

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk 
 

 

 

Vurdering 

Skolene i Nesset har i snitt få elever pr. lærer.  Antall elever pr. lærer har økt fra ca. 11 til ca. 14 i snitt 
de siste 5 årene på ungdomstrinnet, mens det har ligget stabilt på ca 11 på barnetrinnet.  Det 
er betydelig færre elever pr. lærer på de små skolene. I Eidsvåg er lærertettheten omtrent på nasjonalt 
nivå for barnetrinnet og litt lavere for ungdomstrinnet. 
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1.2. Læringsmiljø 

Om Læringsmiljø 

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. 

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: 

 Støtte fra lærer 

 Vurdering for læring 

 Læringskultur 

 Mestring 

 Elevdemokrati og medvirkning 

 Mobbing på skolen 

 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 

1.2.1. Støtte fra lærer 

Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr 

positivt resultat. 

Lokale mål 
DELMÅL 1.2 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 
tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  

Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
Elevundersøkelsen:  Trivsel med lærerne, 7.kl:    4,1 
                              Trivsel med lærerne, 10.kl:  3,8         
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 

 
Nesset kommune, sammenlignet geografisk  
 

 

Vurdering 

Elevene opplever stor grad av støtte fra lærerne, på eller over sammenligninger.  Forutsatt at vi 
sammenligner lokale mål og resultat, er målsetting nådd. 
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1.2.2. Vurdering for læring 
Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy 

verdi betyr positivt resultat. 

Lokale mål 
DELMÅL 1.2 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 
tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
Elevundersøkelsen:  Faglig veiledning, 7.kl:    3,4 
                              Faglig veiledning, 10.kl:  3,1         

 
(Plan for skoleutvikling 2013) 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk 
 

 

 
Vurdering 

Elevene opplever god kvalitet på vurdering for læring fra lærerne. Dette viser at tilbakemeldinger fra 
lærer er nyttige for læring.  Forutsatt at vi sammenligner lokale mål og resultat, er målsetting nådd. 
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1.2.3. Læringskultur 
Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre 

feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

Lokale mål 
DELMÅL 1.2 

Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 
tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 
 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk 
 

 

 

Vurdering 

Elevene i Nesset er på nasjonalt nivå når det gjelder læringskultur. Dette har ikke vært målt direkte 
tidligere og vi har derfor ikke spesifikke lokale mål. Men generell målsetting er oppnådd. 
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1.2.4. Mestring 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

Lokale mål 
  
DELMÅL 1.2 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 
tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 

 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk  
 

 

Vurdering 

Elevene i Nesset er på nasjonalt nivå når det gjelder mestring. Dette har ikke vært målt direkte tidligere 
og vi har derfor ikke spesifikke lokale mål. Men generell målsetting er oppnådd. Nesset har resultater 

over nasjonalt nivå. 
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1.2.5. Elevdemokrati og medvirkning 
Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli 

være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt 

resultat. 

 

Lokale mål 
 DELMÅL 1.2 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 

tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
Elevundersøkelsen:  Elevdemokrati, 7.kl:    3,6 
                              Elevdemokrati, 10.kl:  3,2         

 
(Plan for skoleutvikling 2013) 

 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk 
 

 

 

Vurdering 

Elevene i Nesset rapporter lavere grad av elevdemokrati og medvirkning enn nasjonalt, spesielt gjelder 

dette 7.trinn. Dette kan ha bakgrunn i at elevråd på barnetrinnet ikke har vært prioritert de siste årene, 

dette er heller ikke lovpålagt. 

 Lokale mål er ikke oppnådd. 
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1.2.6. Mobbing på skolen 
Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at 

de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og 

samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at 

de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

 

 

Lokale mål 
 DELMÅL 1.2 

Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 

tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 
 
Elevundersøkelsen:  Mobbing, 7.kl:    1,4 
                              Mobbing, 10.kl:  1,4         
 

(Plan for skoleutvikling 2013) 
 
 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk  
 

 

Vurdering 

Andelen elever som melder fra om mobbing er for høy. På barnetrinnet er resultatet som tidligerer år og i 
tråd med målet, men resultatene nasjonalt viser en reduksjon i denne undersøkelsen. 

Resultatet for ungdomstrinnet er viser at urovekkende mange elever i 10.kl. melder om mobbing. 
Arbeidet med læringsmiljøet må styrkes. Elever og foreldre må inkluderes i dette arbeidet. 

Skolene i Nesset har gode rutiner for håndtering av mobbesaker. 

Lokalt mål er ikke oppnådd. 
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1.2.7. Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i 
måneden eller oftere (prosent) 
Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden 

eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har 

krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger 

i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli 

mobbet. 

Lokale mål 
 DELMÅL 1.2 
Elevene blir gagnlige og sjølstendige mennesker som tar ansvar, samarbeider godt, er 
tolerante, ser egne evner og tar dem i bruk.  
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i Elevundersøkelsen 

 

 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk 
 

 

Vurdering 

Denne framstillingen er ny og viser prosentandelen av elever som opplever mobbing. Det tydeliggjør 

enda bedre at alt for mange elever, både på barnetrinn og ungdomstrinn i Nesset melder at de opplever 

mobbing. 
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1.3. Resultater 

1.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 
Nasjonale prøver 5.kl. Lesing:  2.0 
 

(Plan for skoleutvikling 2013) 
   
 

 

 

 

 

 

 

Vurdering 

Resultatene for lesing i 5.kl. har vært jevnt gode de siste åra. Dette gjenspeiler god begynneropplæring i 

småskolen. Fordelingen på mestringsnivåene er god og tilsvarer et gjennomsnitt på 2, dvs. at 
målsettingen er nådd. 
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1.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   

 
Nasjonale prøver 8.kl. Lesing:  3.1 
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 
 

 

 

 

 

Vurdering 

Resultatene for 8.trinn har jevnt over vært gode de siste årene.  Årets resultat med et gjennomsnittlig 
nivå på 3,3 er godt og over målsetting. 
Antall elever på de laveste mestringsnivåene er redusert, og vi har flere elever på de 3 høyeste 
mestringsnivåene enn sammenligningstallene. Utviklingen over år har gått rett vei. 

Lokalt mål er nådd. 
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1.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, 

hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på 

mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 
Nasjonale prøver 5.kl. Regning:  2,0 

 
(Plan for skoleutvikling 2013) 
                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering 

I 5.kl. er fortsatt for  mange av elevene på mestringsnivå 1. En positiv trend er at flere elever er på 
mestringsnivå 3. I gjennomsnitt er elevene på mestringsnivå 1,8 og lokalt mål er ikke nådd. 
 
Det er gjennomført kompetanseheving i matematikk for personalet i småskolen og fra 2014 vil et av 
hovedsatsingsområdene i Nessetskolen være "Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag". I tillegg 

prioriterer lokal ressursgruppe 1.-4.trinn. 
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1.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene de får er rimelige 

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 

Elevenes resultater på nasjonale prøver på ungdomstrinnet presenteres ved en skala med fem 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

 

 

Vurdering 

Resultatene for 8.kl. er gode, snitt mestringsnivå 3,2. Det er en god utvikling der stadig flere elever 
presterer på de høyeste mestringsnivåene.  

Lokalt mål er nådd. 

 

 

Lokale mål 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 
Nasjonale prøver 8.kl. Regning:  3,1 
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 
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1.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn 

Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til 
disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering 

For 5.kl. er det snitt på mestringsnivå 2,2 , som er over lokal målsetting. Dette er et meget bra resultat. 
Resultatene de siste årene har variert mye fra år til år. Å oppnå større grad av stabilitet i resultatene er 

ønskelig. 

 

 

 

 

 

Lokale mål 
Delmål 1.1 

Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 
Nasjonale prøver 5.kl. Engelsk:  2,0 
 

(Plan for skoleutvikling 2013) 
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1.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn 

Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for ungdomstrinnet er knyttet 
til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

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

prøver.   
 
Nasjonale prøver 8.kl. Engelsk:  3,0 
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 
 

 

 

 

Vurdering 

8.kl. oppnår 3,3 i snitt mestringsnivå som er høyere enn målsettingen. Flere elever enn før presterer på 

de to høyeste mestringsnivåene. 
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1.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

Lokale mål 
Delmål 1.1 

Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   

 
 
(Plan for skoleutvikling 2013) 
   
 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk 
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Nesset kommune, fordelt på periode 
 

 

 

Vurdering 

Eksamenkarakterene varierer en del fra år til år, dette er naturlig fordi det gjelder få elever. Samlet 

resultat i norsk hovedmål var i år svært godt. Standpunkt- og eksamenskarakter i norsk samsvarer, noe 
som tyder på godt vurderingsarbeid ved skolen. 

Resultatene i matematikk og engelsk er også gode. Lokalt mål er nådd. 
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1.3.8. Grunnskolepoeng 

 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

 

Lokale mål 
Delmål 1.1 
Elevene oppnår stabile resultater på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterer og Nasjonale 
prøver.   
 

Grunnskolepoeng:  39,0 
 

(Plan for skoleutvikling 2013) 
   
 

 

Nesset kommune, sammenlignet geografisk og fordelt på periode 
 

 

 

Vurdering 

Avgangselevene har de siste årene oppnådd  gjennomsnitlig grunnskolepoeng  på eller over snitt-tall for 

landet. Grunnskolepoeng er en oppsummert målestokk for faglige resultater ved sluttvurderingen i 
10.klasse. Slik sett er dette det endelige faglige resultatet etter 10 års skolegang og kan si noe om 
kvaliteten på tilbudet elevene i kommunen får.  
Resultatet for avgangselevene i 2014 ligger høyere enn i alle år. Det vil fortsatt være en målsetting å 
stabilisere resultatene på et høyt nivå og å utjevne store forskjeller mellom elevene. 

Lokalt mål er nådd. 
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1.4. Spesialundervisning 

I mange kommuner er andelen elever som får spesialundervisning for høy. I Nesset har denne andelen 

vært lav og ligger nå lavere enn landsgjennomsnittet. 

 

 

Vurdering 

Nesset har over mange år hatt en lav andel spesialundervisning, både målt i antall elever og ressursbruk 

(timer). Dette er et resultat av en bevisst holdning hos personalet i skolen til hva som er det beste 

tilbudet til elever med spesielle behov. Veldig ofte vil et tilpassa opplegg i klassen og innenfor den 

ordinære undervisninga gi best resultat.  

Statistikken over kan være en illustrasjon på at skolene i Nesset er god på tilpassa undervisning og at 

ressurser brukes fleksibelt isteden for å knyttes til den enkelte elev. 
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1.5. Overgang og gjennomføring 

 

1.5.1. Gjennomføring av videregående opplæring 
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Vurdering 

Elevene fra Nesset har stor «gjennomføringsevne» i videregående opplæring.  Flere elever enn 
gjennomsnitt fullfører vgs og fullføring år for år er høy, selv om avgangskarakterer fra ungdomsskolen er 
lavere enn gjennomsnitt i fylket. 
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1.6. Skolebasert vurdering 

Skolebasert refleksjon 2013-14 

Forskrift til Opplæringslova: 

§ 2-1. Skolebasert vurdering  

       Skolen skal jamleg vurdere i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar 
til å nå dei måla som er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Skoleeigaren har ansvar for å sjå til at 
vurderinga blir gjennomført etter føresetnadene.  

 

Kjennetegnet på en lærende organisasjon er en kontinuerlig refleksjon over egen praksis. Dette 
forutsetter at skoleledelsen legger dette inn som regelmessige drøftinger i personalet, der formålet er 
skoleutvikling og forbedring av felles praksis. Skoleeier skal se til at dette skjer. 

 

Skolebasert refleksjon er nå lagt inn som et ledd i og i sammenheng med planer og rapporter.  Den 
kontinuerlige refleksjonen og drøftingene på skolene er i første rekke nyttig for skolen selv og skal bidra 

til kvalitetsforbedring der. I tilstandsrapporten vise derfor bare en oversikt over hvilke emner som har 
vært tatt opp til slik drøfting: 

 

 

Tema EIBUS INBUS 

Oppfølging av elevundersøkelsen x x 

Oppfølging nasj.prøver x x 

Drøfting av utbytte og videreføring av 

fagtekstprosjektet 

x x 

Drøfting av egen vurderingspraksis x x 

 

 

 

(Forskrift til Opplæringslova bruker begrepet ”skolebasert vurdering. I Nesset har vi brukt begrepet 

”skolebasert refleksjon” for å skille det fra elevvurderingsfeltet) 
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1.7. Utviklingsarbeid og satsingsområder 

Utviklingsarbeid i skolen er et langsiktig arbeid. De siste årene har skolene i Nesset vært sammen om 
utviklingsarbeidet. Det har vært en bevisst holdning å gjøre dette sammen fordi: 

 det binder skoler og kolleger sammen 
 vi utnytter den kompetansen som finnes i kommunen til beste for alle 
 det er en rasjonell og økonomisk måte å arbeide på 
 det sikrer lik kvalitetsheving for alle elever 
 det bidrar til felles praksis mellom skolene 

I et leserbrev i Driva gjør Marit Wadsten fra Nynorsksenteret greie for sammenhengen mellom 
langsiktig, systematisk arbeid og oppnådde resultater: 

 

«Analysane i ei fersk undersøking frå 2014 om resultatet på nasjonale prøver viser at 

Nesset er ein av dei kommunane i Noreg der elevane har heva resultata sine mest. 

Dei ligg no som nummer 19 av landets 428 kommunar. Data i denne undersøkinga er 

basert på alle tilgjengelege resultat sidan desse prøvene vart innførte i si noverande 

form i 2007.» 

............ 

«Suksessoppskrifta til Nesset ser ut til å ha to hovudkomponentar: Samordning og 

langsiktigheit.  

Å sende einskildlærarar på korte kurs om meir eller mindre tilfeldige «årets emne» 

gir sjeldan varig effekt for nokon. Skal ein få til varig endring og nå viktige mål – t.d. 

om betre dugleik i skriving – må det planleggast og prioriterast på eit overordna 

nivå. Administrativ leiing på skulen og i kommunen må stå bak satsinga, som må vere 

godt organisert og fagleg fundert. Og ikkje minst: Alle lærarane på dei aktuelle 

skulane må vere med.»  

(Kilde: http://www.driva.no/_incoming/article10069812.ece) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.driva.no/_incoming/article10069812.ece
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1.7.1. Elevvurdering 

Det har vært arbeidet systematisk med elevvurdering siden jan.-12. I samarbeid med BroAschehoug har 

kursdager kombinert med veiledning hatt elevvurdering som fokus. Opplæringslovas forskrift om 

vurdering stiller store krav til lærerne. Gjennom dette utviklingsarbeidet er forståelse og praksis i 

vurdering utviklet. Høsten -13 gjennomførte personalet i Nessetskolen en studietur til Edinburgh i 

Skottland som bl. a. inneholdt skolebesøk og forelesninger om vurdering i Skottland.  

Studieturen gav stort utbytte og de faglige inntrykkene ble tatt med tilbake og bearbeidet, bl.a. på felles 

kursdag i januar. Kompetansehevingen i elevvurdering har vært nært knyttet til fagtekst-prosjektet og 

dermed blitt relevant og praksisnært. 
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2. System for oppfølging (internkontroll) 
Skoleeier er etter Opplæringsloven §13-10 pålagt å ha et forsvarlig system for vurdering av om krava i 
opplæringsloven og forskriftene blir oppfylt. Kommunen bruker et digitalt system kalt "1310.no". I dette 
systemet tildeles skolene v/rektor gjøremål ihht opplæringsloven som må kvitteres ut. Skoleeier kan til 
enhver tid ta ut rapporter om disse gjøremålene er utført eller ikke. Systemet fungerer også som et 
årshjul både for skolenivå og for skoleeier.  Under vises et eksempel fra dette systemet. 
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3. Konklusjon 
Tilstandrapporten viser jevnt over gode faglige resultater i Nessetskolen.  Resultatet for avgangselevene 
(grunnskolepoeng) har de siste årene ligget over landsgjennomsnitt. De siste årene har vi hatt svake 
resultater i regning, selv om en forsiktig framgang kan registreres. Regning blir også ett av to 
hovedsatsingsområder framover. 

I arbeidet for et godt læringsmiljø blir det både arbeidet systematisk forebyggende og reagert hurtig når 
uønska atferd oppstår. Likevel er det bekymringsfullt at mange elever rapporterer om mobbing på 
skolen. Skolene må intensivere arbeidet med å skape et godt læringsmiljø. 

Utviklingsarbeidet, som handler om til enhver tid å gi elevene et bedre tilbud i klaserommet, preges i 

Nesset av samarbeid, systematikk og langsiktighet. Samarbeidet mellom skolene og kommunenivået er 
godt og det arbeides for at elevene i kommunen skal få et godt og likeverdig tilbud uavhengig av skole. 

Elevene i Nesset har et godt tilbud. Mesteparten av bygninger og inventar er nylig fornyet, det er god 
kompetanse i personalet og elevene har godt med lærebøker og utstyr. 



 

Nesset kommune Arkiv: 144 

Arkivsaksnr: 2010/527-46 

Saksbehandler:  Jan Karsten Schjølberg 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 33/14 14.10.2014 

Råd for eldre og funksjonshemma 9/14 22.10.2014 

Nesset formannskap 110/14 23.10.2014 

Nesset kommunestyre 88/14 06.11.2014 

 

Helse og omsorg - videre utbygging av institusjonsplasser og omsorgsleiligheter 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

Rådmannens innstilling ble vedtatt slik: 

Første kulepunkt enstemmig vedtatt. 

Andre kulepunkt ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Forslag til vedtak Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

 

 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 22.10.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma – 22.10.2014 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeid med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 23.10.2014  

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.10.2014 

 Nedsatt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forstudie ang utbygging av institusjonsplasser og 

omsorgsleiligheter, fortsetter sitt arbeide med å ferdigstille forstudiet. 

 Saken legges fra til endelig behandling i kommunestyret mars 2015. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Utgangspunktet for denne saken er helse og omsorgsplanen og et vedtak i kommunestyret den 

2.2.2012. Kommunestyret gjorde den gang vedtak om at de ønsket en gjennomgang av pleie og 

omsorgstjenesten. Saken ble oversendt HOK for videre behandling. 
 
I møte den 2.4.2013 ble saken fulgt opp i utvalg for helse, oppvekst og kultur (HOK) og følgende 

vedtak ble fattet. 

«Det opprettes en arbeidsgruppe med formål å gjennomgå tjenestetilbudet innen pleie og 

omsorgstjenesten. Utvalget sammensettes av to politikere, to fra administrasjonen, to fagpersoner fra 

pleie og omsorg samt en tillitsvalgt». 

 
Utvalget fikk følgende mandat: 

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene 

 Utarbeide en oversikt over dagens tjenestetilbud innen pleie og omsorg samt kvantitet og 

kostnader for tjenestene. 

 Kartlegge de utfordringer en ser kommunen har fått i forhold til samhandlings- reformen. 

 Vurdere og komme med forslag om pleie og omsorgstilbudet kan organiserer på en annen og 

mer kostnadseffektiv måte samtidig som kvaliteten på tjenestene opprettholdes evt. forbedres. 

 Komme med forslag om endringer/nye tiltak, følge opp dette med forslag til endringer i helse 

og omsorgsplanen. 

 Sammenligne og forklare Nesset kommunes utgifter og tjenestetilbud i forhold til andre 

kommuner, fylkesgjennomsnitt og landsgjennomsnitt. 

 Utvalget legger fram sin utreding i møte i HOK 10.9. 2013 

 Kartlegge bygningsmassen innen helse og omsorg og sjå på tilrettelegging av bygg for mer 

effektiv og rasjonell helhetlig drift av enheten. 

 

Rådmannen peker ut de som skal delta fra administrasjonen og fagpersonene fra enheten. 

Helse, oppvekst og kultur utvalget velger følgende politikere i arbeidsgruppa: 

Aina Trælvik Remmen og Karianne Rindli. 

 



I etterkant av dette møtet pekte rådmannen ut følgende medlemmer til arbeidsgruppen: Liv Husby, Jan 

K. Schjølberg, Anne Ragnhild Dyrli og Aud Jorunn Hanset fra administrasjonen. I tillegg til disse 

oppnevnte fagorganisasjonene Sissel Ebbesen Bugge og Siv Ernes Aasen. 

 

Arbeidsgruppa la fram sitt arbeid i september 2013. 

En enstemmig arbeidsgruppe foreslo at arbeidet med ny demensavdeling og utbygging av nye 

leiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie forseres og igangsettes så snart dette er mulig. 

Bakgrunnen for dette var følgende: 

1) Behovet for institusjonsplasser for demente er økende. En måtte bl.a. øke plassene på dagens 

demensavdeling fra 7 til 9 fra 1.2. 2013. Avdelingen er ikke arealmessig tilrettelagt for 9 pasienter. I 

helse og omsorgsplanen er det påpekt at den første store utfordringen tjenesten vil stå ovenfor er 

tilbudet til demente. Det er da vist til at antall eldre over 67 år er raskt økende. 

2) Det er behov for omfattende vedlikehold av bygningsmassen der korttidsavdelinga og 

demensavdelinga er i dag. Dette gjelder bl.a. i forhold til brannsikkerhet. Arbeidsgruppa ser det som 

lite kostnadseffektivt å foreta et omfattende vedlikeholdsarbeid i 2014 for deretter å foreta en total 

ombygging noen år senere. 

3) Arbeidsgruppa foreslår å legge ned korttidsavdelinga og bygge sentrumsnære omsorgsboliger 

raskere enn det som framgår i helse og omsorgsplanen. 

Det er en kjent sak at Nesset kommune er blant de kommuner i fylket som har flest institusjonsplasser 

i forhold til antall innbyggere 80 +. I gjennomgangsdokumentet går det også fram at Nesset bruker en 

lagt større andel av nettodriftsutgifter til institusjonsdrift enn andre kommuner. I helse og 

omsorgsplanen er det fokus på omsorgstrappen og BEON prinsippet. (Beste Effektive Omsorgs Nivå). 

Nesset har et omfattende tilbud på toppen av omsorgstrappen (institusjonsplasser) og mindre tilbud 

lenger ned i trappen. Det at en person får alt tilrettelagt på institusjon kan lett bli pasifiserende. Det å 

bo i en egen bolig der det er muligheter for tilsyn og pleie ved behov vil normalt resultere i at de som 

bor der holder seg sprekere og friskere lengre og dermed få mindre behov for hjelp. Det vil bidra til å 

redusere behovet for institusjonsplasser. 

 

Arbeidsgruppa var i sin konklusjon uenige i hvordan utbyggingen skulle foretas. 

Flertallet i gruppa inkludert rådmannen ønsket en ombygging av lokalene til dagens demensavdeling 

og korttidsavdeling til 16 demensplasser samt dagtilbud for demente. Videre at omsorgsleilighetene 

tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie legges mest mulig sentrumsnær i Eidsvåg. 

Mindretallet ønsket demensavdelingene med dagtilbudet lagt til Eresfjord (ombygging av 

bofellesskapet) og at omsorgsleilighetene ble lagt til NOS i lokalene der demens og korttidsavdelinga 

er i dag. Mindretallet ønsket også noen flere sjukeheimsplasser enn flertallet.  

 

Utredningen fra arbeidsgruppa ble behandlet i kommunestyret den 7.11.2013. 

 

Kommunestyret gjorde den 7.11. 2013  

Det utarbeides en forstudie på grunnlag av resultatet fremlagt av arbeidsgruppa, samt eventuelt nybygg 

demensavdeling. 

Forstudiet skal gi svar på: 

- investeringskostnader 

- arealbehov 

- driftskostnader 

- kvalitet på tjenestetilbudet 

Forstudiegruppa består av 2 representanter fra Utvalg for helse, oppvekst og kultur, rådmannen peker 

ut fra administrasjonen, tillitsvalgte og brukerrepresentant. 

 

Frist: 01.06.14 

 



Utvalg for helse, oppvekst og kultur utpeker i sitt møte den 26.11. 2013 følgende representanter til i 

forstudiegruppen; 

1. Karianne Rindli 

2. Aina Trælvik Remmen 

 

Forstudiegruppa består av: Karianne Rindli, Aina Remmen, Liv Husby, Jan K. Schjølberg, Ann 

Ragnhild Dyrli, Aud Jorunn Hanset, Malin Bruset, Sissel Ebbesen Bugge og brukerrepresentant Bjørg 

Alstad. 

 

Fristen for å legge fram presentasjon av forstudiet ble etter sak i HOK utsatt til oktober møtet 2014 

(14.10.) 

 

Saken ble etterspurt i kommunestyret den 4.9.2014 gjennom en interpellasjon. Vedtak om ny frist 

01.11.14. 

 

Forstudiegruppa har siden de ble opprettet og fram til 7.10.14 hatt 4 møter.  

 

Forstudiegruppen har som mål å tilrå over kommunestyret hvor det er mest hensiktsmessig i forhold til 

kvalitet og økonomi og tilrettelegge for 16 demensplasser med tilknyttet dagtilbud og 16 sentrumsnære 

omsorgsleiligheter tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie.  I tillegg 2 rehabiliteringsplasser som er 

tilknyttet opptreningsrom. 

 

Aktuelle alternativer demensavdeling: 

a) Demensavdeling med dagtilbud i det tidligere bofellesskapet i Eresfjord. 

b) Demensavdeling med dagtilbud ved NOS der korttidsavdelinga og demensavdelinga er i dag. 

c) Demensavdeling med dagtilbud i egen bygg på Holtan området 

 

Aktuelle alternativer omsorgsboliger: 

a) Eget bygg sentrumsnær i Eidsvåg (mellom kirka og brannstasjonen) 

b) I Nesset omsorgssenter ved ombygging av lokalene der korttidsavdeling og demensavdelinga 

er i dag. 

c) På taket av kommunehuset. 

 

Det som så lang er avklart er at omsorgsboliger på taket av kommunehuset ikke er aktuelt. Dette 

skyldes bygningsteknisk. (For stor belasting på fundamenteringen)   

 

Kommunestyret vedtok på sitt møte 2.10.2014 et investeringsreglement.  I kapittel 4 i dette 

reglementet er det beskrevet hva som forventes ved en behovsutredning når det gjelder investeringer.  

Behovsutredningen gjelder følgende: 

a) Analyse med behov 

b) Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov. 

c) Alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging, tilbygg eller 

nybygg, eventuelt som en del av et større investeringsprosjekt.  Dette bør vurderes opp mot leie 

eller OPS (offentlig/privat samarbeid) 

d) Lokalisering 

e) Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet (rente- og 

avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter) 

f) Realistiske muligheter for tilskudd og annen finansiering. 



Forstudiegruppa ser som sin oppgave og utrede samtlige av disse punkter. 

Vurdering 

I og med at det tok lang tid før gruppa fikk engasjert arkitekt og at arkitekten så langt kun har lagt fram 

en skisse over muligheten for å til 16 demensplasser ved NOS, har forstudiegruppa ingen mulighet for 

utrede det som bør forventes av forstudiegruppa. Uten tegninger av de alternative plasseringene som 

ønskes utredet, kan heller ikke arbeidsgruppa beregne kostnader for de forskjellige alternativene. 

 

Når det gjelder punkt a) ovenfor er dette utrede av den tidligere arbeidsgruppen som la fram sin 

utredning i kommunestyret den 7.11. 2013.  I forhold til punkt d) har gruppa arbeidet med å vurdere 

kvaliteten på tjenesten i forhold til de ulike alternativene.  Gruppa er også kommet langt når det gjelder 

punkt e) driftsutgifter sett i forhold til de ulike alternativene.   

Forstudiegruppa er nå avhengig av at arkitekten fullfører sitt arbeid for å komme videre. 

 

Det er svært beklagelig at en er kommet i denne situasjonen. Forstudiegruppa mener at de er i god 

gang med å fullføre arbeidet, men er avhengig av ekstern leveranse. Det er to store byggeprosjekter 

som skal legges frem og trenger derfor mer tid for å få fullført denne oppgaven.  

 



 

Nesset kommune Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2014/368-7 

Saksbehandler:  Vivian Høsteng 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 113/14 23.10.2014 

Nesset kommunestyre 89/14 06.11.2014 

 

Fastsetting av valgdag 2015 - kommunestyre- og fylkestingsvalg 

Vedlegg 

1 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 - fastsetting av valgdag 

 

 

Rådmannens innstilling 

Kommune- og fylkestingsvalget for 2015 er fastsatt til mandag 14. 09.2015. I Eidsvåg krets holdes det 

i tillegg valg søndag 13.09.2015. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 23.10.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.10.2014 

Kommune- og fylkestingsvalget for 2015 er fastsatt til mandag 14. 09.2015. I Eidsvåg krets holdes det 

i tillegg valg søndag 13.09.2015. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommune- og fylkestingsvalget for 2015 er fastsatt til mandag 14. september 2015. Kommunestyret 

kan selv avgjøre om det også skal holdes valg søndag 13. september 2015. 

 

Valglovens § 9-2 lyder slik:  

 

§ 9-2.Fastsetting av valgdag 1 

(1) Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen 2 til en mandag. 



(2) Kommunestyret 3 kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett eller 

flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må 

treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. 

 

Det er lang tradisjon i Nesset for valg på søndag i Eidsvåg krets. 

 

Erfaringer fra tidligere valg: 

 

Eidsvåg krets 
År Kryss i manntallet søndag Kryss i manntallet mandag Fremmede 

stemmer 

1999 109 376 3 (søndag) 

2001 122 378 19 (søndag og 

mandag) 

2003 120 355 18 (søndag og 

mandag) 

2005 142 

 

403 22 (søndag og 

mandag) 

2007 204 320 40 (søndag og 

mandag) 

2009 199 320 15 søndag 

3 mandag 

2011 170 319 16 (søndag og 

mandag) 

2013 170 330 20 (søndag og 

mandag) 

 

 

Hele kommunen (stemmegivninger) 

År Forhåndsstemmer Valgtingsstemmer Sum 

1997 384 1496 1880 

1999 245 1360 1605 

2001 366 1409 1775 

2003 135 1282 1417 

2005 250 1502 1752 

2007 192 1378 1570 

2009 291 1439 1730 

2011 245 1268 1513 

2013 321 1350 1671 

 

Vurdering 

Søndagsvalg i Eidsvåg krets er godt innarbeidet, og ved fjerning av dette tilbudet kan muligens 

valgdeltakelsen gå ned. Alternativet til søndagsvalg for de som på grunn av skole eller arbeid ikke er 

hjemme i kommunen i helgene er forhåndsstemming. Servicekontoret har fra valget 2007 tatt imot 

forhåndsstemmer.  

 



Et alternativ til søndagsvalg kan være å ha forhåndsstemmemottak på lørdag. Det kan ikke skje på den 

siste lørdagen før valget, siden valglovens § 8-1(2) lyder: 

 

(2) Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen innenriks, 

herunder på Svalbard og Jan Mayen, og nest siste fredag før valgdagen utenriks. For å sikre at 

forhåndsstemmegivningene kommer frem i tide, kan sysselmannen fastsette at 

forhåndsstemmegivningen på Svalbard skal avsluttes på et tidligere tidspunkt. 

 

Forhåndsstemming på lørdag har ikke vært forsøkt i Nesset. 

 

Loven forutsetter at avgjørelsen om søndagsvalg skal skje i forbindelse med eller før 

budsjettbehandlingen. Dette antakelig for å sikre dekning av merutgiftene ved søndagsvalg.  

 

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Steinar Dalbakk 

22 24 72 53 0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
 

 

 

 

 

Stortinget  

Departementene  

Fylkesmennene  

Fylkeskommunene  

Kommunene  

De politiske partiene  

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 14/2328-6  12.06.2014 

 

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 – fastsetting av valgdag  

 
I statsråd 6. juni 2014 ble valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 

fastsatt til mandag 14. september 2015. 

 

Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg 

også søndag 13. september 2015. 

 

Kommunene skal ikke underrette departementet om vedtak om en eller to dagers valg. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Sølve Monica Steffensen (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Siri Dolven 

 fung. avdelingsdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 



 

Nesset kommune Arkiv: F08 

Arkivsaksnr: 2011/1288-11 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 31/14 14.10.2014 

Råd for eldre og funksjonshemma 7/14 22.10.2014 

Nesset formannskap 108/14 23.10.2014 

Nesset kommunestyre 90/14 06.11.2014 

 

Etablering av frivilligsentral i Nesset 

Vedlegg 

1 Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot. 

2 Særutskrift - Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot. 

3 Frivillligsentral i Nesset - rapport fra arbeidsgruppa 

4 Retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Det etableres en frivilligsentral i Nesset under forutsetning av kommunen får innvilget statlig 

tilskudd til etablering og drift fra Kulturdepartementet.  

2. Forventet oppstart september 2015.  

3. Sentralen eies av kommunen og etableres som en del av kulturavdelingen.  

4. Administrasjon legger fram en egen sak om organisering, drift og retningslinjer for 

frivilligsentralen i Nesset.  

5. Kommunal medfinansiering til etablering og oppstart blir vurdert i samband med framlegging 

av økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015. 

 

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer 

 

Forslag til vedtak Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 14.10.2014  

6. Det etableres en frivilligsentral i Nesset under forutsetning av kommunen får innvilget statlig 

tilskudd til etablering og drift fra Kulturdepartementet.  

7. Forventet oppstart september 2015.  



8. Sentralen eies av kommunen og etableres som en del av kulturavdelingen.  

9. Administrasjon legger fram en egen sak om organisering, drift og retningslinjer for 

frivilligsentralen i Nesset.  

10. Kommunal medfinansiering til etablering og oppstart blir vurdert i samband med framlegging 

av økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015. 

 

 

 

Behandling i Råd for eldre og funksjonshemma - 22.10.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Råd for eldre og funksjonshemma - 22.10.2014 

11. Det etableres en frivilligsentral i Nesset under forutsetning av kommunen får innvilget statlig 

tilskudd til etablering og drift fra Kulturdepartementet.  

12. Forventet oppstart september 2015.  

13. Sentralen eies av kommunen og etableres som en del av kulturavdelingen.  

14. Administrasjon legger fram en egen sak om organisering, drift og retningslinjer for 

frivilligsentralen i Nesset.  

15. Kommunal medfinansiering til etablering og oppstart blir vurdert i samband med framlegging 

av økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 23.10.2014  

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.10.2014 

16. Det etableres en frivilligsentral i Nesset under forutsetning av kommunen får innvilget statlig 

tilskudd til etablering og drift fra Kulturdepartementet.  

17. Forventet oppstart september 2015.  

18. Sentralen eies av kommunen og etableres som en del av kulturavdelingen.  

19. Administrasjon legger fram en egen sak om organisering, drift og retningslinjer for 

frivilligsentralen i Nesset.  

20. Kommunal medfinansiering til etablering og oppstart blir vurdert i samband med framlegging 

av økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015. 

 

 

 

Saksopplysninger 

I 2011 ble det fra politisk hold fremmet forslag om etablering av frivilligsentral i Nesset. Det ble 

nedsatt et arbeidsutvalg som innen utgangen av 2013 skulle avklare behovet, driftsform, lokaliteter, 

satsingsområde og finansiering i forbindelse med eventuell etablering av frivilligsentral.   

Sak om etablering av frivilligsentral i Nesset ble lagt fram til politisk behandling i HOK, formannskap 

og kommunestyre høsten 2013. Se vedlegg.  

 

Kommunestyre behandlet saken i møte 07.11.13 under sak 93/13 og vedtok følgende:  



«Kr 180 000 som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset 2014 

blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.»  

 

I forbindelse med behandling av budsjett høsten 2013 ble det ikke bevilget penger til etablering av 

frivilligsentral og saken ble satt på vent.   

 

Det nedsatte arbeidsutvalget fortsatte sitt utredningsarbeid med mål om å få etablert en frivilligsentral.  

 

Utvalget skriver i notat av 24.03.14: 

«På bakgrunn av at utvalget fikk et press på seg for å legge frem saken i forbindelse med 

budsjettbehandlingen, følte man at grunnlaget var noe ufullstendig. Man valgte derfor å 

fortsette sitt arbeid. Kommunestyret har heller ikke tatt prinsipielt standpunkt til om 

det skal etableres frivilligsentral.» 

 

I ovennevnte notat kommer utvalget en oppsummering av arbeidet og med sin tilråding til etablering 

av frivilligsentral. 

 

Utvalget konkluderer med at det søkes om tilskudd til oppstart av frivilligsentral 2015 og at det blir en 

prøveperiode på 2 fulle driftsår, dvs ut 2017.  

 

Sentralen bør eies av kommunen og etableres som en del av kulturavdelingen. Det foreslås videre at 

kommunestyret delegerer årsmøtet til HOK og at frivillige lag/foreninger og pensjonistforeningen blir 

representert i styret.  

 

Det inngås leieavtale ut 2017 om leie av lokaler i Alstad-bygget (nå Lions lager). 

 

Finansiering 2015 – forutsatt oppstart 01.09.2015 

Det er Kulturdepartementet som forvalter den statlige tilskuddsordningen for frivilligsentraler.  

Innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år lyses det ut midler til etablering av nye 

frivilligsentraler. 

 

Etableringstilskudd til nye frivilligsentraler: 

Ved tildeling av etableringstilskudd legges det blant annet vekt på: 

 at det har vært en lokal prosess med samarbeidspartnere om planlegging, finansiering, 

gjennomføring m.m.  

 at sentralens funksjon er å initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i samarbeid 

med frivillige, lag/foreninger og det offentlige  

 at sentralen vil rekruttere og være bevisst grupper som i mindre grad deltar i frivillig 

virksomhet, nye grupper frivillige, og nye former for frivillig virksomhet  

 at sentralen skal være en åpen og inkluderende møteplass for frivillig virksomhet i lokalmiljøet  

 at det legges frem en bindende finansieringsplan for lokal medfinansiering 

For å motta statstilskudd forutsettes det 40 prosent lokal finansiering i tillegg til det statlige tilskuddet. 

Det vil si at for å få et tilskudd på 155 000 kroner må sentralen ha et driftsbudsjett på minimum kr 155 

000/0,6 = 258 333 med en lokal finansiering på 258 333 * 0,4 = 103 333. Det er et krav til søknaden at 

lokal finansiering er skaffet til veie på søknadstidspunktet. 

 

Staten yter et etableringstilskudd på kr 150 000 til oppstart av frivilligsentral. Første året gis det kun et 

etableringstilskudd. Påfølgende driftsår vil en kunne få tilskudd til drift.  

 



 

Driftstilskudd: 

Driftstilskudd fordeles av departementet etter gjennomgang av mottatt rapport fra foregående år og 

søknad om tilskudd for kommende år med innleveringsfrist 1. juli. Tildelingen vil skje etter at 

statsbudsjettet er vedtatt av Stortinget. Tilskudds brev sendes ut i løpet av januar.     

Det er i 2014 en grense for maksimalt statstilskudd på 310 000 kroner til en sentral. Dette forutsetter 

daglig leder ansatt i 100 prosent stilling og minimum 40 prosent lokal finansiering i tillegg til det 

statlige tilskuddet, som utgjør 206 666 kroner med et statlig tilskudd på 310 000 kroner (statlig 

tilskudd/0,6 * 0,4 = lokal finansieringsandel). 

Etablering/drift 2015: 

 

Driftsutgifter 2015 (4 måneder):        Inntekter: 

Husleie   45.000     Etableringstilskudd 150 000 

Driftsutgifter   50.000     Kommunalt tilskudd  135.000 

Lønn (inkl.sos.utg)     90.000 

Inventar og utstyr     100.000  

Sum            285.000                   285.000 

 

Driftsutgifter fullt driftsår fra 2016: 

Utgifter:        Inntekter: 

Husleie            120.000     Driftstilskudd              282.000 

Lønn  ½ st           275.000     Kommunalt tilskudd   188.000 

Driftsutgifter   75.000  

                                  470.000        470.000 

      

 

Vurdering 

Etter at saken er ble utredet av utvalget har kommunen bosatt 10 flyktninger og sagt ja til å bosette 10 

flykninger til i 2015 og 10 i 1016. Flere av flyktningene er gift, har familie og barn som det er søkt 

familiegjenforening for. Disse vil være i målgruppen for frivilligsentralen. Rådmannen mener at 

sentralen vil være viktig tiltak som bidrar til integrering og involvering av flyktningene i 

lokalsamfunnet vårt.  

 

Kommunen har i dag ikke et eget lokale for ungdom (ungdomsklubb), men har i perioder benyttet 

lokaler ved Aktivitetstjenesten og gymsal ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole. Leder av 

ungdomsklubben har sagt opp og sluttet i stillingen.  Stillingen er hittil ikke lyst ledig.  

Administrasjonen vurder at det er mulig å legge inn denne 20 % stillingen i frivilligsentralen.  

 

Statistikk viser at mange sentraler iverksetter tiltak for innvandrere, barn, unge og funksjonshemmede. 

Tidligere har eldrebefolkningen vært sentralene sin primære målgruppe. Frivilligsentralen vil kunne 

være et tiltak som kan nå flere målgrupper.  

 

Rådmannen mener at frivilligsentralen bør sees på som et serviceorgan, et tiltak som kan stimulere til 

nytekning og aktiviteter både i og utenfor det ordinære etablerte foreningslivet i kommunen. Når det 

gjelder ytterligere vurderinger av frivilligsentralen viser rådmann til tidligere saksframlegg og notat 

som følger som vedlegg til saken.  

 



Økonomiske konsekvenser 

Staten yter etableringstilskudd til nye frivilligsentraler og årlig driftstilskudd. For å motta statlig 

tilskudd til etablering og drift forutsettes 40 prosent lokal finansiering. Det er i 2014 en grense for 

maksimalt statstilskudd på 310 000 kroner til en sentral. 
 

Vedtar Nesset kommune å etablere en frivilligsentral antas kommunen sin medfinansiering i 2015 å 

være kr 135.000 i 2015 og kr 188.000 i 2016. Dette forutsetter daglig leder ansatt i 50 prosent stilling. 

 

 

Betydning for folkehelse 

Frivilligsentralen vil kunne bidra til å skape gode og levende lokalmiljø og koordinere lokalt 

engasjement og lokalt mangfold. Sentralen vil gjøre det lettere for folk å engasjere seg i det frivillige 

arbeidet og hvor folk som ønsker tjenester kan henvende seg.  

 



Nesset kommune Arkiv: F08

Arkivsaksnr: 2011/1288-6

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås

Saksframlegg

Utvalg Utvalssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 16.10.2013

Nesset formannskap 24.10.2013

Nesset kommunestyre 07.11.2013

Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot.

Rådmannens innstilling

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

Saksopplysningar

Viser til vedtak i HOK 2. april 2013 sak nr 13/13 der det vart nedsett ei arbeidsgruppe som skal legge 
fram eit konkret forslag om etablering av frivilligsentral i Nesset. Gruppa får mandat til å avklare 
behovet, driftsform, lokalitetar, satsingsområde og finansiering.
Med i utvalet er Per Olav Bjerkesmoen frå Lions Club Nesset, kulturleiar Turid L. Øverås, einingsleiar 
helse- og omsorg Jan K. Schjølberg, folkehelsekoordinator Mari Husan og Arild Svendsen (tidl. helse-
og omsorg) som er sekretær for gruppa.

Arbeidsgruppa har hatt eit møte der mandatet og oppgåvene vart gjennomgått. Spørsmålet om å 
etablere frivilligsentral var også oppe i 2011 og det vart da halde eit ope møte med god oppslutning frå 
mange frivillige lag i kommunen, og instansar innan helse og omsorg. Arbeidet stoppa imidlertid opp 
av ulike grunnar.
Utvalet meiner ut frå dette og ut frå eigne vurderingar at behovet for frivilligsentral i Nesset er 
tilstades og bør kunne realiserast dersom forholda blir lagt til rette. Det vil seie at ein får på plass 
organiseringa, har finansiering, har gode eigna lokale og får tilsett «rett» person til å leie aktiviteten.

Arbeidsgruppa listar opp følgjande som foreløbig svar på mandatet:
 Behov og satsingsområde

Ei viktig oppgåve for frivilligsentralane er å bidra med hjelp til personar som ynskjer hjelp til enkle 
kvardagsoppgåver. Kartlegging og koordinering av slik frivillig innsats er eit viktig arbeid. Det er 
grunn til å tru at fleire vil bidra dersom dette blir organisert og koordinert godt.



Frivilligsentralen skal ikkje overta oppgåver for frivillige lag og foreiningar, men stimulere til 
ytterligare innsats. Det er behov for organisasjonsopplæring, hjelp, skolering og kursing f.eks i
skriving av søknader, rapportering, osv.
Frivilligsentralen kan vere bindeledd og samarbeide om større og mindre arrangement. Særlig retta 
mot grupper som elles ikkje naturleg får delta. 
Frivilligsentralen som møteplass og treffstad: Møteplass for pensjonister, «aktiv på dagtid» osv.
Møteplass for uorganisert ungdom/ungdomsklubben. Møteplass for nyinnflytta Nessetgjellingar.
Det er grunn til å tru at også Nesset kommune i overskueleg framtid vil ta imot flyktningar. Ein 
frivilligsentral vil i denne saman hengen kunne spele ei viktig rolle.
Ein kan og sjå for seg samlokalisering f.eks med turistinformasjon el.l. sørvisinstans.

 Eigarskap
Ein frivilligsentral kan eigast av ein stiftelse, andelslag eller ein kommune. Gruppa konkluderte med at 
sentralen bør eigast av ein stiftelse, eller eit andelslag for å sikre brei forankring og engasjement.
Arbeidsgjevaransvaret og rekneskapsføringa bør leggast til kommunen som bør vere medstiftar. 
Uansett eigarforhold er det vikrig med god rapportering og forløpande informasjon til alle. 

 Lokaler
Frivilligsentralen må ligge i sentrum. Den bør innehalde kontor med utstyr, møterom og muligheiter 
for kjøkken. Data-utstyr, printer, kopimaskin o.l som brukarar kan nytte seg av, bør og vere på plass. 
Gruppa vil foreta ei undersøking angåande dei lokala om ein ser er ledige i sentrum og skaffe seg 
oversikt over leigeprisar og vilkår elles.

 Finansiering (tall frå 2012)
Det er eit vilkår at frivilligsentralen blir bemanna med dagleg leiar i 100% stilling.
Utvalget legg til grunn at årlige driftsutgifter for ein frivilligsentral kan beløpe seg til kr 900.000,- av 
dette yter staten eit tilskudd på kr 300.000,-. (60% av lønnsutgifter inntil 300`)

Etableringstilskot fra staten kr 150.000,-
Forutsetter kommunalt/lokalt finansiering på min. kr 100.000,-

Driftstilskot fra staten 60% (lønnstilskot) maks. kr 300.000,-
Kommunal/lokal finansiering 40% lønnskostn. kr 200.000,-
Årleg driftskotnad, finansieringsbehov lokalt kr 400.000,-

Vurdering

Arbeidgruppa sine konklusjonar syner at ein bør kunne gå vidare med arbeidet for å etablere 
frivilligsentral i Nesset. Ein slik sentral vil kunne bli eit viktig element for auka aktivitet, nytte og 
trivsel for alle innbyggarar. Fleire vil kunne bidra og fleire vil kunne motta. Alt godt organisert og 
rettferdig fordelt. 
For kunne gå vidare med arbeidet for å realisere dette, set gruppa seg eit mål om sende søknad om 
godkjenning og tilsagn om statleg tilskot til Kulturdepartementet innan første frist som er 1. april 
2014. Målsettinga blir da oppstart og drift frå hausten 2014. I tida fram til dette må ein ha på plass 
organisasjonen, dagleg leiar og etablere seg i lokala. 

Første året blir statstilskotet gjeve som tilskot til etablering på kr 150.000,-. Ein føresetnad for å få 
tilskot frå staten er at kommunen går inn med medfinansiering. 
Med drift for eksempel frå 1. sept. 2014 reknar vi ein samla kostnad på 350.000,- med full drift frå 
2015 kr 900.000,- pr år. Av dette kr 300.000,- i statleg tilskot.
Arbeidsgruppa rår derfor til at kr 180.000,- til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 2014 
blir innarbeidd i økonomiplanen. Eit slikt vedtak vil danne grunnlag for vidare arbeid med søknad om 
statstilskot og realisme i den praktiske planlegginga.



Økonomiske konsekvensar

For 2014 vil oppstart av frivilligsentral koste kommunen kr 180.000,- med drift i ca 4 månader. 
Heilårseffekt frå 2015 med om lag kr 600.000,- pr år. Dette føreset makimalt statleg tilskot etter 
gjeldande reglar frå Kulturdepartementet.

Betydning for folkehelse
I samhandlingsreformen og Folkehelseloven er det sterkt fokus på auka samarbeid med frivillige. Det 
å skape møteplassar og aktivitet i felleskap, er forebyggande og helsebringande tiltak som kan bidra til 
trivsel slik at Nesset blir ein betre kommune å bu i for alle. 



Nesset kommune Arkiv: F08

Arkivsaksnr: 2011/1288-6

Saksbehandlar: Turid Leirvoll Øverås

Saksframlegg

Utvalg Utvalssak Møtedato

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/13 16.10.2013

Nesset formannskap 118/13 24.10.2013

Nesset kommunestyre 93/13 07.11.2013

Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot.

Rådmannens innstilling

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

Behandling i Utvalg for helse, oppvekst og kultur - 16.10.2013 

Saken ble distribuert til møtedeltakernes iPad 14.10.2013.

Aina T. Remmen hadde permisjon under avstemmingen.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Utvalg for helse, oppvekst og kultur – 16.10.2013

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

Behandling i Nesset formannskap - 24.10.2013 

Forslag fra utvalg for helse, oppvekst og kultur ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 24.10.2013

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.



Behandling i Nesset kommunestyre - 07.11.2013 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Nesset kommunestyre – 07.11.2013

Kr. 180.000,- som kommunal medfinansiering til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 
2014, blir vurdert i samband med framlegging av økonomiplan og budsjett.

Saksopplysningar

Viser til vedtak i HOK 2. april 2013 sak nr 13/13 der det vart nedsett ei arbeidsgruppe som skal legge 
fram eit konkret forslag om etablering av frivilligsentral i Nesset. Gruppa får mandat til å avklare 
behovet, driftsform, lokalitetar, satsingsområde og finansiering.
Med i utvalet er Per Olav Bjerkesmoen frå Lions Club Nesset, kulturleiar Turid L. Øverås, einingsleiar 
helse- og omsorg Jan K. Schjølberg, folkehelsekoordinator Mari Husan og Arild Svendsen (tidl. helse-
og omsorg) som er sekretær for gruppa.

Arbeidsgruppa har hatt eit møte der mandatet og oppgåvene vart gjennomgått. Spørsmålet om å 
etablere frivilligsentral var også oppe i 2011 og det vart da halde eit ope møte med god oppslutning frå 
mange frivillige lag i kommunen, og instansar innan helse og omsorg. Arbeidet stoppa imidlertid opp 
av ulike grunnar.
Utvalet meiner ut frå dette og ut frå eigne vurderingar at behovet for frivilligsentral i Nesset er 
tilstades og bør kunne realiserast dersom forholda blir lagt til rette. Det vil seie at ein får på plass 
organiseringa, har finansiering, har gode eigna lokale og får tilsett «rett» person til å leie aktiviteten.

Arbeidsgruppa listar opp følgjande som foreløbig svar på mandatet:
 Behov og satsingsområde

Ei viktig oppgåve for frivilligsentralane er å bidra med hjelp til personar som ynskjer hjelp til enkle 
kvardagsoppgåver. Kartlegging og koordinering av slik frivillig innsats er eit viktig arbeid. Det er 
grunn til å tru at fleire vil bidra dersom dette blir organisert og koordinert godt.
Frivilligsentralen skal ikkje overta oppgåver for frivillige lag og foreiningar, men stimulere til 
ytterligare innsats. Det er behov for organisasjonsopplæring, hjelp, skolering og kursing f.eks i
skriving av søknader, rapportering, osv.
Frivilligsentralen kan vere bindeledd og samarbeide om større og mindre arrangement. Særlig retta 
mot grupper som elles ikkje naturleg får delta. 
Frivilligsentralen som møteplass og treffstad: Møteplass for pensjonister, «aktiv på dagtid» osv.
Møteplass for uorganisert ungdom/ungdomsklubben. Møteplass for nyinnflytta Nessetgjellingar.
Det er grunn til å tru at også Nesset kommune i overskueleg framtid vil ta imot flyktningar. Ein 
frivilligsentral vil i denne saman hengen kunne spele ei viktig rolle.
Ein kan og sjå for seg samlokalisering f.eks med turistinformasjon el.l. sørvisinstans.

 Eigarskap
Ein frivilligsentral kan eigast av ein stiftelse, andelslag eller ein kommune. Gruppa konkluderte med at 
sentralen bør eigast av ein stiftelse, eller eit andelslag for å sikre brei forankring og engasjement.
Arbeidsgjevaransvaret og rekneskapsføringa bør leggast til kommunen som bør vere medstiftar. 
Uansett eigarforhold er det vikrig med god rapportering og forløpande informasjon til alle. 

 Lokaler
Frivilligsentralen må ligge i sentrum. Den bør innehalde kontor med utstyr, møterom og muligheiter 
for kjøkken. Data-utstyr, printer, kopimaskin o.l som brukarar kan nytte seg av, bør og vere på plass. 



Gruppa vil foreta ei undersøking angåande dei lokala om ein ser er ledige i sentrum og skaffe seg 
oversikt over leigeprisar og vilkår elles.

 Finansiering (tall frå 2012)
Det er eit vilkår at frivilligsentralen blir bemanna med dagleg leiar i 100% stilling.
Utvalget legg til grunn at årlige driftsutgifter for ein frivilligsentral kan beløpe seg til kr 900.000,- av 
dette yter staten eit tilskudd på kr 300.000,-. (60% av lønnsutgifter inntil 300`)

Etableringstilskot fra staten kr 150.000,-
Forutsetter kommunalt/lokalt finansiering på min. kr 100.000,-

Driftstilskot fra staten 60% (lønnstilskot) maks. kr 300.000,-
Kommunal/lokal finansiering 40% lønnskostn. kr 200.000,-
Årleg driftskotnad, finansieringsbehov lokalt kr 400.000,-

Vurdering

Arbeidgruppa sine konklusjonar syner at ein bør kunne gå vidare med arbeidet for å etablere 
frivilligsentral i Nesset. Ein slik sentral vil kunne bli eit viktig element for auka aktivitet, nytte og 
trivsel for alle innbyggarar. Fleire vil kunne bidra og fleire vil kunne motta. Alt godt organisert og 
rettferdig fordelt. 
For kunne gå vidare med arbeidet for å realisere dette, set gruppa seg eit mål om sende søknad om 
godkjenning og tilsagn om statleg tilskot til Kulturdepartementet innan første frist som er 1. april 
2014. Målsettinga blir da oppstart og drift frå hausten 2014. I tida fram til dette må ein ha på plass 
organisasjonen, dagleg leiar og etablere seg i lokala. 

Første året blir statstilskotet gjeve som tilskot til etablering på kr 150.000,-. Ein føresetnad for å få 
tilskot frå staten er at kommunen går inn med medfinansiering. 
Med drift for eksempel frå 1. sept. 2014 reknar vi ein samla kostnad på 350.000,- med full drift frå 
2015 kr 900.000,- pr år. Av dette kr 300.000,- i statleg tilskot.
Arbeidsgruppa rår derfor til at kr 180.000,- til etablering og oppstart av frivilligsentral i Nesset i 2014 
blir innarbeidd i økonomiplanen. Eit slikt vedtak vil danne grunnlag for vidare arbeid med søknad om 
statstilskot og realisme i den praktiske planlegginga.

Økonomiske konsekvensar

For 2014 vil oppstart av frivilligsentral koste kommunen kr 180.000,- med drift i ca 4 månader. 
Heilårseffekt frå 2015 med om lag kr 600.000,- pr år. Dette føreset makimalt statleg tilskot etter 
gjeldande reglar frå Kulturdepartementet.

Betydning for folkehelse
I samhandlingsreformen og Folkehelseloven er det sterkt fokus på auka samarbeid med frivillige. Det 
å skape møteplassar og aktivitet i felleskap, er forebyggande og helsebringande tiltak som kan bidra til 
trivsel slik at Nesset blir ein betre kommune å bu i for alle. 



Arild Svendsen

24.04.2014

FRIVILLIG SENTRAL I N ESSET

Utredning om etablering av frivilligsentral i Nesset.

«En frivilligsentral vil kunnegjøredetletterefor folk å engasjeresegi

frivillig arbeid.Denvil selvfølgeligogsåværeetstedhvor folk som

ønskertjenesterkanhenvendeseg.»

«Frivilli gsentralenskalværeenstøttespillerfor å skapegodeog

levendelokalmiljøog koordinerelokalt engasjement,næringsutvikling

og lokalt mangfold.»

«Deter viktig å understrekeat frivilligsentraleneikkepå noenmåte

skalværeendel av eller erstattedetoffentligehjelpeapparatet,men

væreetsupplementogenstøttefunksjon.Sentralenekanheller ikketa

betaltfor sinetilbud, medunntakavdekningav faktiskeutgifter som

bensin,kaffe,etc.»
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Frivilligsentral i Nesset
Utredning om etablering av frivilligsentral i Nesset.

Bakgrunn
I 2011ble detfra politisk hold fremmetforslagom frivilligsentral. Påbakgrunnav
dettebledetgjort enutredningog fremmetensaksomførstble trukket,mensom
senerekomopptil behandlingi HOK 02.04.2013,sak13/13.
Av vedtaketfremgåratdetskulleoppretteset utvalgbeståendeavenrepresentantfra
Lions,somrepresentererfrivillige lagog foreninger,kirkeverge,
folkehelsekoordinator,kulturkonsulentogenhetslederfor helse- og omsorg.
Utvalgetskulleleggefrem et konkretforslagom etableringav frivilligsentral i Nesset
innenutgangenav 2013.

Utvalgetfikk følgendemandat:Avklarebehovet,driftsform, lokaliteter,
satsingsområdeog finansieringi forbindelsemedeventuellopprettingav
frivilligsentral.
Arild Svendsenble engasjertsomsekretær.Utvalgethaddesitt førstemøtemidt i
september,og rakksåvidt å leggefrem et forslagsomble behandletav kommunestyret
07.11.2013,sak93/13.
Vedtaketvarsomfølger:

«Kr. 180.000somkommunalmedfinansieringtil etableringog oppstartav
frivilligsentral i Nesset2014blir vurdert i sambandmedøkonomiplanog budsjett.»

Påbakgrunnav atutvalgetfikk et presspåsegfor å leggefrem sakeni forbindelsemed
budsjettbehandlingen,følte manat grunnlagetvar noeufullstendig.Manvalgtederforå
fortsatte sitt arbeid.Kommunestyretharheller ikke tattprinsipieltstandpunkttil om
detskaletableresfrivilligsentral.

Hva er en frivilligsentral?
De førstefrivilligsentralenebleetablerti 1990årenesomenforsøksordningi regi av
Sosial- oghelsedepartementet.Ordningenble senerepermanent,menansvaretble for
noenårsidenflyttet fra Helse- ogSosialdepartementettil Kulturdepartementet.
Pr.1. februar2014erdetetablert384frivilligsentraleri Norgei merenn310
kommuner.I Møreog Romsdalerdet23,ogentil erunderetablering.Sentralene
drivesulikt ogerogsåulikt organisert,mendeeralle møteplassersomformidler
kontaktmellomfolk i nærmiljøet.Noenønskerhjelp,andreønskerå ytefrivillig
innsats.
« Frivilli gsentralenskalværeenstøttespillerfor å skapegodeog levendelokalmiljø og
koordinerelokalt engasjement,næringsutviklingog lokalt mangfold.»
(St.meldingFrivillighet for alle ).

Det erviktig å understrekeat frivilligsentraleneikke pånoenmåteskalværeendel av
ellererstattedetoffentligehjelpeapparatet,menværeetsupplementog en
støttefunksjon.Sentralenekanhellerikke tabetaltfor sinetilbud, medunntakav
dekningav faktiskeutgiftersombensin,kaffe,etc.
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Gruppas arbeid
Gruppaharhatt6 møterogdenharværtpåbefaringtil frivilligsentralenpåAukra.
24.03.2014varalle frivillige lag/organisasjoneri Nessetinvitert til et møte.Hensikten
varå få frem defrivillige lag/organisasjonenestanker,synspunktpåhvaen
frivilligsentral kanbetyfor «dereslag»,hvordandranytteavhverandreskompetanse,
erfaringer, oghvakanmansamarbeideom.
Det varstortengasjementeblantdefremmøtte.Konklusjonenettermøtetvaratalle
ønsketat detble etablertenfrivilligsentral.

I oktober2011vardetogsåetmøtemedfrivillige lag/organisasjoner.Dengangvardet
lederfor frivilligsentraleni Rennebusomfortalteom "sin" sentral,innhold,drift,
samarbeidmedfrivillige lag/orgog deerfaringenedehaddeetterflereårsdrift.
Det var representanterfor merenn20 lag/organisasjonertil stede.Ogsådengangvar
detstortengasjementog bredenighetombehovetfor frivilligsentral i Nesset.

Behov.Hvorfor frivilligsentral i Nesset?
Gruppamenerdeter behovfor enfrivil ligsentral.Dettekommerogsåklart fremi
møtenemedfrivillige lag/organisasjoner.
Frivilligsentralenskalhaenoppdatertoversiktoveralle frivillige lag/foreningeri
kommunen.Denskalogsåværeenpådriverog et kraftsentersominviterertil felles
utnyttelseavressursenefor å få et bedresamarbeidmellomulike lag/foreningerseg
mellom,ogmellomlag/foreningerogdetoffentlige.

Samhandlingsreformenog folkehelselovenharfremhevetverdienav et sterkere
samarbeidmedfrivillige lagogorganisasjonersomenhelsefrembringendefaktorer.
Møteplasser,sosialtfelleskap,inkluderingog deltakelsei ulike aktivitetererstikkordi
dennesammenhengog.
Antall eldre øker, ogalleredefra inneværendeårvil Nessetta imot flyktninger.
Arbeidsinnvandringenharogsåøktdesisteårene.

Erfaringerviserat frivilligsentralerkaninnebæreenoppblomstringav frivillig innsats
ogat "frivilligkapitalen" kanbli bedreutnyttet.Denkanbidratil samarbeidomtiltak,
arrangementer,mankandranytteav hverandreserfaringer,og deter tilgjengelige
kontorfasiliteter.Frivillige lag/foreningerharetstedhvordekanfå rådogveiledning
f.eks.omutfylling av søknader,tilskudd,kurs,osv.

Engasjerte tilhørere lytter
til Svein Nerlands
foredrag om verdien av
fri villghet under møte
24.mars 2014.
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Åpent 7 dager i uka, ogsåpå kveldstid
En frivilligsentral i Eidsvågsentrumvil innebæreenlett tilgjengeligmøteplassinntil 7
dageri uka,ogsåpåkveldstid.Dettevil ogsåværeetbidragtil etmerlevendesentrum,
ogdetvil igjen bli liv i lett synlige,tommelokaler.

En frivilligsentral vil kunnegjøredetletterefor folk åengasjeresegi frivillig arbeid.
Denvil selvfølgeligogsåværeet stedhvor folk somønsker tjenesterkanhenvende
seg.
Ungdomsklubbensommanglerplass,kanfå fasttilholdsstedmedegnelokaler.
Turistinformasjonenkaneventueltogsåleggesdit.
Voksenopplæringensomharmangletplass,kandranytteav lokalene.

Daglig leder
Det erviktig å gjøreet grundigarbeidi forbindelsemedtilsettingavdagligleder.
Engasjement,personligeegenskaper,ogkjennskaptil frivillig arbeidogoffentlig
forvaltningernoenstikkordi denneforbindelse.Egnethettil densomtilsettessom
ledervil kunnehaavgjørendebetydning for omdriften av enfrivilligsentral skalbli
vellykket.

Lokaler
Gruppaharværtpåbefaringi aktuellelokaler.Flerekangodtegneseg,mennoen
manglerkjøkkenellerenkelteandrefasiliteter.
Lokaleti Alstad-bygget,hvordettidligerevarpizzarestaurant( nåLions
innsamlingslager), virker godtegnet,bådemht.beliggenhetenmidt i sentrum,trinnfri
atkomstogbrautstyrtkjøkken.2. etasjekanværegodtegnettil utstillinger,o.l.
I tilknytning til 2. etasje,erdetet innredetet rompåca.60m2somkanbenyttestil
ungdomsklubb.Detmåsettesinn dørogeventuelt etableresenrømningsvei.
Daglig ledermåhakontor.I tillegg mådetværetilgjengeligkopimaskin,PC,telefon,
møterommm.somkanbenyttesav ulike lag og foreninger.

Eierskap
En frivilligsentral kaneiessomenstiftelse,et andelslagellerav kommunen.Gruppa
hartidligereforeslåttat sentralenbøreeiesavenstiftelseog atarbeidsgiveransvaret
regnskapsføringenburdeleggestil kommunensomogsåbørvære« medstifter».
EtteråhaværtpåbefaringpåAukra,hellergruppatil atsentralenbøreiesav
kommunenog leggesunderkulturavdelinga.Bakgrunnener atdagliglederdablir en

Ungdomsklubben ønsker seg
permanent lokale. Her fra
hybelkurs i 2013.
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del avet stabiltfaglig miljø, ogat detsannsynligvisvil bli et sværttett samarbeid
mellomsentralenog kulturavdelinga.
Nårkommuneneiersentralen,erdetkommunestyretsomformelterårsmøtet,men
kommunestyretkandelegereansvaretvidere,f. eks.til HOK. Styretskalvære
sentralensøversteorganutenomårsmøtet.Enviktig oppgaveerderfor, uansett
eierforhold,atdetvelgesengasjerteogmotivertepersonertil styret.Eierharflertall i
styret.

Satsingsområde/innhold
Sentralenskalværeetkontaktpunktogenuformell møteplassfor allealdersgrupperog
kulturer.Alle skalhaenopplevelseavå værevelkommenog inkluderti et fellesskap
medlav terskelogstortakhøyde.Spesieltskaldetleggesvekt påå nådesomikke er
organiserti frivillig arbeidfra tidligere.
Frivilligsentralenskalikke overtaoppgavereller konkurreremedeksisterendetiltak,
menkommei tillegg ogsupplere.
Denskalhellerikke væresekretæriatfor frivillige lag/foreninger.Fortrinnetligger i at
mankansetteav tid til organisering,rådogveiledning.
Nårdetgjeldertilbud og innhold,mådetteavklarei samarbeidmedfrivillige
lag/foreninger.

Noenstikkordkanvære

• Formidlebesøkstjenese

• Kurs i brukav
PC/nettbank/mobiltelefon

• Fotoklubb

• Ungdomsklubb

• Turistinfo

• Organiserematombringing,
etc.

• Organisere/tilretteleggekurs
for styremedlemmer,
opplæringi øk.progr.

• Organiseredugnader

• Organiseresmåbarntreff

• Strikkekafe

• Kvinnetreff ( spesieltfor
innvandrere/flyktninger)

• Org. turgrupper,f. eks.aktiv
pådagtid

• Utstyrsentral

• Utstillinger

• «tamikrofonen»

• Møteromfor
lag/organisasjoner

• Seniortreff

• Uformellemøteplass
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Finansiering -2015– forutsatt oppstart 01.09.2015

Utgifter: Inntekter:
Husleie 40.000 Statstilskudd 155.000
Driftsutg. 35.000 Komm.Tilskudd 200.000
Lønn( inkl.sos.utg) 220.000
Utstyr/inventar 60.000

355.000 355.000

For fullt driftsår fra 2016

Utgifter: Inntekter:
Husleie 120.000 Statstilskudd 300.000
Lønn 660.000 Kom. Tilskudd 555.000
Driftsutg 75.000 _

855.000 855.000

Konklusjon
Gruppatilrår atdetsøkesomtilskuddtil oppstartav frivilligsentral i 2015ogatdetblir
enprøveperiodepå2 fulle driftsår,dvs.ut 2017.

Sentralenbøreiesav kommunenogetableressomendel avkulturavdelinga.
Det foreslåsvidereatkommunestyretdelegererårsmøtettil HOK ogat frivillige
lag/foreningerog pensjonistforeningenblir representerti styret.

Det inngåsleieavtaleut 2017 omlokaleri Alstad-bygget(nåLions lager).

Eidsvåg,24.04.2014

For utvalget
Arild Svendsen

Sekretær



Retningslinjer for frivilligsentraler/nærmiljøsentraler 

 
I. Formål: 

 

 Frivilligsentraler/nærmiljøsentraler (heretter kalt sentraler) skal være 

en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta 

innen frivillig virksomhet. 

 Sentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen. 

 Sentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, 

foreninger/lag og det offentlige. 

 

II. Organisering: 

 

Kulturdepartementet (KUD) har forvaltningsansvar for det statlige driftstilskuddet 

til sentralene. 

 

1) Vedtekter 

 Sentralene skal ha vedtekter som regulerer formål, 

organisasjonsform og beslutningsstruktur. 

 Innholdet i vedtektene skal regulere aktivitetene i sentralen. 

 Sentralen skal samarbeide med lokale frivillige organisasjoner, 

lag/foreninger og det offentlige. 

                            

                                   2)  Virksomhet 

 Sentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. 

 Aktivitetene skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger, 

behov og bidra til utvikling av sentralen. 

 Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet. 

 Det bør legges vekt på et samspill mellom frivillig og offentlig 

innsats på områder det er naturlig å samarbeide om. 

 Sentralen eller de frivillige knyttet til sentralen kan ikke ta i mot 

betaling, utover godtgjørelse for direkte utlegg. 

                                

                                   3)   Eiere 

 Sentralen kan eies av en eller flere juridiske personer. 

 Dersom flere juridiske personer oppretter en sentral kan det stiftes 

som en forening, et andelslag eller en stiftelse. 

 Sentralen skal så sant det er mulig registreres i Enhetsregisteret i 

Brønnøysundregisteret. Sentraler organisert som stiftelser skal 

også registreres i Lotteri- og Stiftelsestilsynet. 

 

4)  Årsmøte 

 I en sentral organisert som en stiftelse er det styret som er 

stiftelsens øverste organ, og det er stiftelsens vedtekter som kan 

fastsette at stiftelsen skal ha et årsmøte og hvem som kan møte 

der. 

 I andre eierformer er årsmøtet sentralens øverste organ. (Dersom 

en kommune er eier kan kommunestyret eller et kommunalt 

utvalg settes som årsmøte.) 



 Ordinært årsmøte avholdes en gang pr. år og innen 30.juni som er 

frist for søknad og rapport. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes 

hvis det kreves av minst 1/3 av eier(ne) eller styret. 

 På årsmøtet møter representanter for eier(ne) med tale- og 

stemmerett. 

 Andre med tilknytning til sentralen kan møte med talerett. 

 Årsmøtet foretar valg av styre, godkjenner sentralens budsjett og 

regnskap, samt fører kontroll med styret og sentralens drift. Det 

skal føres årsmøteprotokoll. 

 

5)  Styret 

 

Kommunalt- og organisasjonseide: 

 Styret er sentralens øverste organ mellom årsmøtene. Styret 

velges og får sin fullmakt fra årsmøtet. 

 Styret skal ha et mandat fra eier som regulerer hvem som har 

regnskaps- og budsjettansvar, ansettelsesmyndighet, 

arbeidsgiver- og arbeidslederansvar. 

 

                                      Stiftelser: 

 Dersom sentralen er organisert som en stiftelse, regulerer Lov 

om stiftelser ansvarsforholdet i organisasjonen. 

 

                                       Gjelder for alle eierformer: 

 Innen 30. juni hvert år skal KUD ha tilsendt regnskap og 

rapport om den årlige aktiviteten. Ansvar for utarbeidelse og 

innsendelse av dette avklares i mandatet til styret. 

 

III. Finansiering: 

 

 Søknad om statsmidler for kommende år sendes KUD innen 30.juni og skal 

inneholde målsetting og budsjett. 

 Rammene for tilskuddet fastsettes i statsbudsjettet. 

 Statstilskuddet skal brukes til å dekke deler av lønnskostnadene til daglig leder. 

 Maksimalt tilskudd forutsetter daglig leder ansatt i 100 % stilling og minimum 

40 % lokal finansiering av driften. 

 Statstilskuddet skal ikke brukes til driftstøtte til organisasjoners ordinære 

aktivitet. 

 Såfremt regnskap og rapport ikke foreligger innen vedtatt frist, kan sentralen 

miste statstilskuddet for kommende år. 

 

 

 

Vedtatt: 23.september 2005 (revidert 28. januar 2010) 

 



 

Nesset kommune Arkiv: 140 

Arkivsaksnr: 2012/1390-16 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 112/14 23.10.2014 

Nesset kommunestyre 91/14 06.11.2014 

 

Sluttbehandling - Planprogram for kommunedelplan for sjøområdene på 

Nordmøre 

Vedlegg 

1 Høringsinnspill med arb gr og mini arb gr kommentarer 17 0914 011014 

2 ENDRET Forslag til planprogram ETTER HØRING 011014 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 at forslaget til planprogram datert 

1. oktober 2014 for kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre godkjennes.  

 

Planprogrammet har vært på høring med høringsfrist med 15.september 2014 og merknader fra 

høringen er bakt inn i forslaget.  

 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 23.10.2014  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.10.2014 

Nesset kommune vedtar i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 at forslaget til planprogram datert 

1. oktober 2014 for kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre godkjennes.  

 

Planprogrammet har vært på høring med høringsfrist med 15.september 2014 og merknader fra 

høringen er bakt inn i forslaget.  

 

 

 



Saksopplysninger 

Tiltakshavere for planarbeidet er kommunene; Smøla, Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Aure, 

Halsa, Surnadal, Tingvoll, Sunndal og Nesset. Planarbeidet i prosjektet er et interkommunalt 

plansamarbeid etter plan- og bygningslovens § 9 (Interkommunalt plansamarbeid). Planen skal derfor 

vedtas i alle deltakende kommuner (§ 9-3). Den enkelte kommune skal være forvaltningsmyndighet 

for sine sjøarealer.  

 

Forslag til planprogram har vært ute til offentlig ettersyn i 6 uker  med høringsfrist 15. september 

2014. 

 

Det kom inn merknader fra 13 enheter (offentlige, private folk og bedrifter, opprop og institusjoner).  

Arbeidsgruppen vurderte at 5 merknader skal tas inn i Planprogrammet, 3 merknader er utenfor saken, 

mens de fleste har relevans for selve planarbeidet. 

 

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:  

 

 

 

 

 

Vurdering 

Innkomne høringsuttalelser er gjennomgått av arbeidsgruppa og noen av innspillene er innarbeidet i 

revidert planprogram. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Kommunene på Nordmøre skal utarbeide 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 (MMV)”.  Det er søkt MMV om 

finansiering av et tredje år. 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



HØRINGSINNSPILL: SJØOMRÅDEPLAN NORDMØRE PR 15. SEPTEMBER 2014, ARBEIDSGRUPPPENS VURDERINGER. Rød tekst viser at Planforslaget er endret.

NR HVEM HVOR HVA MERKNADER INNTAS I PLANFORSLAG MERKNADE INNTAS I PLANARBEIDET NR

1 Stavenesets venner Averøy Ikke endring i planprogram. Vurderes ikke i planarbeidet. 1

1A Stavneset, fyret, kystlinja Hogsneset til Bremsnes Gård Averøy Ønsker omregulert til verneområde for kultur og friluftsliv Ikke endring i planprogram. Vurderes ikke i planarbeidet. 1A

1B Lakseslakteri i Omnsbukta , Bremsnes Averøy Området omreguleres til friluft og turområde for allmenheten Ikke endring i planprogram. Vurderes ikke i planarbeidet. 1B

1C Område N for veg Øksenvågen til starndlinja i Ovnan Averøy Vernes i sin helhet Ikke endring i planprogram. Vurderes ikke i planarbeidet. 1C

2 Folk i Silnes-Silsetområdet Eide Ikke endring i planprogram. Tas med i planarbeidet. 2

2A Silnes - Silset området NFFFA Eide Ønsker ikke akvakultur i NFFFA Ikke endring i planprogram. Tas med i planarbeidet. 2A

2B Silnes - Silset området NFFFA, Nordic Halibut kveite Eide Ønsker ikke kveiteoppdrett. Vil ta bort A i NFFFA Ikke endring i planprogram. Tas med i planarbeidet. 2B

3 Fiskeridirektoratet Møre og Romsdal Generelle kommentarer, spesielle til kommunene Planprogram endres. Side 14: tabell 4.1 Tas med i planarbeidet. 3

" I tabell 4.1: Eksisterende kunnskap, kan med fordel 

Mareano og Havforskningsinstituttet nevnes,

, spesielt med tanke på korallområder."

4 FMC BioPolymer Møre og Romsdal Ønsker uendret høstevolum av tare. Nye områder. Ikke endring i planprogram. Tas med i planarbeidet. 4

5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal Generelle kommentarer, inkl. natur, miljø og støy. Ikke endring i planprogram. Tas med i planarbeidet. 5

Angående merknad om støy så er det nevnt i kapitel .

4.5 i planprogram

6 KN Båtforbund Nordvest Nordvestlandet Ønsker flere og større småbåthavner. Uthavner. Ikke endring i planprogram. Tas med i planarbeidet. 6

7 Kystverket Midt-Norge "Skjele til landsida". Ringholmen. Ikke endring i planprogram. Tas med i planarbeidet. 7

Planmessige merknader tas med videre i planarbeidet.

8 Legetjenesten i Kristiansund Planområdet Mangler: Folkehelseloven. Miljørettet Helsevern. Ppnprogram endres s 37. Folkehelseloven tas inn.  Tas med i planarbeidet. 8

 Tas med i planarbeidet. Side 37 Kapittel 7.2

9 Midt-Norsk Havbrukslag Midt-Norge Ønsker brukermedvirkning. Ikke endring i planprogram. Tas med i planarbeidet. 9

10A Møre og Romsdal Fylkeskommune Møre og Romsdal Kulturminner, ta nødvendig hensyn. Ikke endring i planprogram. Tas med i planarbeidet.

10B Møre og Romsdal Fylkeskommune *) Møre og Romsdal Areal til akvakultur må settes av. FoU innen rimelige grenser. Endring i planprogram. Side 20: utredning 10. Tas med i planarbeidet. 10B

Side 23: Utredning 15.

11 Norges Vassdrags- og energidirektorat Møre og Romsdal Skred, Undervannsskred. Havnivå. Deltaer. Ikke endring i planprogram. Tas med i planarbeidet. 11

12 Oppdrettsfritt Bremsnesfjordbasseng Averøy/Kr.sund Ønsker ikke akvakultur i NFFFA. Opprop underskrevet av mange. Ikke endring i planprogram. Tas med i planarbeidet. 12

13 Direktoratet for Mineralforvaltning *) Planområdet Ta hensyn til  mineralforekomster i sjø. Bør vurderes i Planforslag. Endring i planprogram.  Side 25: Kapittel 4.10 Tas med i planarbeidet. 13

*) En Mini arbeidsgruppe (Gunnar Olav Furu, Erlend Lund Tveekrem og Prosjektleder) vurderer merknadene + 10 B og 13 ettersom disse to merknadene kom inn etter Arbeidsgruppemøtet 170914.



Vertskommune: Tingvoll Prosjektledelse Tel. 9772 0521 

 

INTERKOMMUNAL KOMMUNEDELPLAN FOR SJØOMRÅDENE PÅ 

NORDMØRE 

Kortnavn: «Sjøområdeplan Nordmøre». 
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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. 

  

http://www.vannportalen.no/enkel.aspx?m=31147
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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 
En del problemstillinger vil være naturlig å trekke inn for å 

ivareta naturmangfold i planarbeidet:  

1. Avveie påvirkningen fra eksisterende og fremtidig 

tiltak eller bruk på landskap, økosystemer, 

naturtyper og arter. 

2. Vurdere den samlede belastningen/effekten av de 

konkrete arealforslagene i planen, basert på best 

mulig tilgjengelig kunnskap.  

 

Biologisk mangfold i planområdet skal forvaltes etter 

prinsippet om økosystembasert (bærekraftig) 

planleggingsprosess. Naturmangfoldloven tar utgangspunkt 

i at all natur skal forvaltes kunnskapsbasert. Planområdet 

berører følgende tema innen naturmangfold som skal tas 

hensyn til i arealdisponeringen:   

 Verneområder (to nasjonale laksefjorder, 

naturvernområder, marin verneplan og 

fredningssoner) 

 Nærområder til verneområder 

 Marine naturtyper 

 Prioriterte arter 

 Artsmangfold 

 Inngrepsfrie naturområder 

 Verdifulle/utvalgte kulturlandskap 

 Tang og tare som høstbar ressurs og som verneområde for fisk 

 

 

         Utredning av marint biologisk mangfold: 

 

1. Det vil være viktig å ta hensyn til marine naturtyper og nøkkelområder for spesielle 

bestander og arter som ålegressenger, korallforekomster etc. i arealavveiingene. 

Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har noe data på eksisterende 

og fremtidige marine verneområder i sjø. Gyteområder for torsk er viktig for 

planområde, og Fiskeridirektoratet har nylig kartlagt gyteområder, og datagrunnlaget 

vil bli frigjort til bruk i denne planen i samarbeid med direktoratet. Det er ikke 

ressurser til å foreta egne kartlegginger gjennom dette prosjektet, men vi vil gjøre en 

sammenstilling av foreliggende kunnskaper for å få frem ny kunnskap innen disse 

temaer. Det er nødvendig å ha et godt samarbeid med en rekke offentlige etater. 

  

 

 

 

  

TABELL 4.1: EKSISTERENDE 

KUNNSKAP. 

Fiskeridirektoratet har kartlagt 

viktige fiskefelter på Nordmøre.  

Dataene er tilgjengelige. 

Havforskningsinstituttet og Mareano 

Bestands- og artskunnskaper, herunder 

Korallforekomster. 

 

Naturbase og Artsdatabanken: data 

angående artsmangfold finnes. 

INON: Inngrepsfrie naturområder er 

registrert  i inngrepsfrie naturområder i 

Norge (INON). 

Miljødirektoratet: har kartlagt og 

dokumentert verdifulle kulturlandskap. 
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4.2 Friluftsliv, befolkningens helse og oppvekstsvilkår 
 

Friluftsliv 

Tilgang til friluftsområder av høy kvalitet er viktig 

for livskvalitet, folkehelse og næringsutvikling. 

Planområdet kjennetegnes ved spesielt fine 

naturomgivelser, og blir i varierende grad brukt til 

ulike former for friluftslivsaktiviteter. 

 

Befolkningens helse og barn & unges 

oppvekstsvilkår 

Det forventes at planarbeidet styrker faktorer som 

bidrar positivt til folkehelsen, og at det legges til rette 

for fysisk aktivitet for hele befolkningen. Barn og 

unges interesser skal ivaretas, og i de tilfeller der det 

er interessekonflikter bør barns behov for 

aktivitetsfremmende arealer veie tyngre enn de hittil 

har gjort. Det er behov for nyregistreringer av 

friluftsområdene i planområdet. Barne-tråkk og 

moro-turer i sjø bør vurderes utredet av den enkelte kommune. 

 

Universell utforming 

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de 

fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig 

(juridisk definisjon jf. Syse- utvalget).

 

Overordnede målsetninger i planarbeidet med tanke på friluftsliv er: 

  å sikre friluftsområder for dagens og for fremtidige brukere, 

  å utvikle og ivareta god tilgang til friluftsområder. 

 

Utredninger i forhold til friluftsliv: 

 

2. For å kunne gjøre en helhetlig avveining av arealbruken er det påkrevd med 

registreringer av friluftsområder i hele planområdet. Kommunene vil bli spurt om 

registreringer av friluftsområder i sjø og der det bør være hensynsoner i sjø ved 

friluftsområder nær sjø. Berørte myndigheter, interesseorganisasjoner og personer 

oppfordres til å definere hvilke kvaliteter som kjennetegner slike viktige 

friluftsområder/badeplasser, samt hvilke kriterier som er viktige i verdisettingen av 

disse friluftsområdene.  

 

 

  

 

TABELL 4.2: EKSISTERENDE 

KUNNSKAP. 

Naturbase: Statlig sikra friluftsområde 

er kartfestet og data er tilgjengelige.  

Utover disse preges planområdet av 

eldre registreringer og utdatert 

datagrunnlag. 
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4.3 Kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 
 

NTNU Vitenskapsmuseet har forvaltningsansvaret for kulturminner under vann i vår region. 

Angående kulturminner/ kulturmiljø/ kulturlandskap på land er det fylkeskommunen vi skal 

forholde oss til.

 

 

 

«Kystpilgrimsleia» og FoU-styrt forvaltning av kulturminner: 

En bør være oppmerksom på «Kystpilegrimsleia» (sjøveien 

til Nidaros), og at dette bør ivaretas i prosjektet. Det skal 

være FoU (forsknings- og utvikling) styrt forvaltning av 

kulturminner og kulturmiljø. Flere kommuner kan gå sammen 

for å kartlegge dette. Generelt sett er kommunene på 

etterskudd mht kartlegging av kultur- og fornminner. Noen 

områder kan ha et stort potensiale mht kulturminner, men de 

er ikke kartlagt i dag. Kulturminner er også forbundet med 

verdiskaping. Verdisettingen kan vurderes av de rette 

instanser. 

 

 

 

Behov for utredninger: 

3. Kartlegge kulturmiljø, kulturlandskap og kulturminner 

under vann basert på informasjon fra NTNU 

Vitenskapsmuseet i Trondheim.  

4. Kartlegge og utrede kulturminner på land som kan bli 

påvirket av foreslåtte arealformål i sjø basert på 

informasjon fra Møre og Romsdal Fylkeskommune og 

informasjon fra den enkelte kommune. Utredningene 

vil basere seg på eksisterende kunnskap. Det må 

avklares med forvaltende myndighet hvilke 

kulturminner det skal tas hensyn til i planarbeidet, og 

hvilke føringer disse legger for arealdisponeringen.  

 

 

 

 

  

 

TABELL 4.3: EKSISTERENDE 

KUNNSKAP. 

 

Miljødirektoratet har kartlagt en 

del temadata i planområdet. 

 

Sjekke med 

NTNU Vitenskapsmuseet om det 

finnes registrerte funn av 

kulturminner i planområdet fordi 

dette er et område med stort 

potensiale for marinarkeologiske 

funn. Det kan komme pålegg om 

undersøkelser ved eventuelle 

reguleringsplaner eller andre tiltak i 

området. Der kan være kulturminner 

og kulturmiljøer på land som kan bli 

påvirket av aktivitet i sjø.  

 

Askeladden er en kilde til 

kulturminner. Fredede kulturminner 

kan være gamle naust, der det bør 

være en hensynssone i sjø. 

«Kystpilgrimsleia» bør nevnes. 
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4.4 Samferdsel 
Farleder og ferdsel: Sjøareal er generelt et allment åpent ferdselsområde. Ferdselsforbud i 

sjø fastsettes gjerne ved forskrifter av ulike slag eller av tillatelser som medfører begrensnin-

ger eller hindringer for den allmenne ferdselen.  

Områder avsatt til ferdsel i arealplaner fastsetter at i disse 

områdene skal ferdselen som hovedregel skje uhindret av 

andre tiltak. Kystverket har hovedansvaret for farledene 

og farledsstrukturen. 

Ferdselssystemet i planområdet omfatter et nettverk av 

ulike farledskategorier. Kystverket arbeider med å utvikle 

en ny farledsnormal som skal være et viktig hjelpemiddel 

for all planlegging av installasjoner og aktiviteter i 

kystsonen. Arbeidet med ny Farledsnormal vil strekke seg 

et langt stykke ut tid før den er fullt ut utredet og i verk- 

satt. Det bør avklares med Kystverket hvordan farledene 

skal fremstilles i plankartet. 

Sjøtilknyttet industri og transport 

Planområdet har en rekke sjønære industriarealer og 

sjøveis transport tilknyttet disse. 

 

Ankringsområder, opplagsareal, nødhavner og 

havneområder:  

Kystverket har kartfestet prioriterte ankringsområder som 

er båndlagt for installasjoner. Planområdet omfatter en 

rekke fiskerihavner, havneterminaler og kaianlegg i 

planområdet. Planområdet inneholder også et ilandsettingsområde (Hennset, Arasvikfjorden, Halsa). Det 

avklares med Kystverket hvordan ankringsområder, opplagsarealer, nødhavner og ilandsettingsområder 

skal tas hensyn til i planarbeidet. Havari kan forekomme og fartøyer kan bli liggende på bunnen over 

lang tid. 

 

Sjøtrafikk og nye samferdselsprosjekter 

Planområdet trafikkeres av ferger, passasjerbåter, fiskefartøyer, fraktebåter, fritidsbåter og andre. 

Miljøverndepartementet(MD) har sendt forslag til endringer i regelverket for vannscooterkjøring ut på 

høring. Det foreslås her at det gis en generell åpning for kjøring med vannscooter så lenge man holder 

seg minst 400 meter fra land i sjø. Nye samferdselsprosjekter (f.eks. bruer, flytebruer) kan gripe inn i og 

ha innvirkning på planområdet, avklare med Statens Vegvesen. 

 

Behov for utredninger: 

5. Definere hvilke arealer som vil være utilgjengelige for akvakultur ut fra Kystverket sine 

interesser, avklares i samarbeid med Fiskeridirektoratet. Kystverket arbeider med å utvikle en ny 

farledsnormal som vil bli et viktig hjelpemiddel for all planlegging av installasjoner og 

aktiviteter i kystsonen. Avklares med Kystverket. 

6. Hvilke hensyn må tas i forhold til havner og kaianlegg. Avklare i samarbeid med 

Kystverket/Kristiansund og Nordmøre havn IKS. Vurdere behov for og foreslå en strategi for 

lokaliseringer av småbåthavner, KLIF 140911 og CINES-rapport nr 2 2011. 

7. Legge inn temakart som viser områder med stor båttrafikk i samarbeid med Kystverket og 

Kristiansund og Nordmøre havn IKS. Avklare hvordan dette skal tas hensyn til i 

arealdisponeringen. Nye samferdselsprosjekter: hvilken innvirkning vil disse kunne ha på 

planområdet. Samarbeid med Statens Vegvesen, Kystverket og Kristiansund og Nordmøre havn 

IKS.  

 

TABELL 4.4. EKSISTERENDE 

KUNNSKAP: 

Nasjonal Transportplan (NTP) 

2014-2023 og Kystverket har oversikt 

over sjøområdene. NTP beskriver alle 

nye prosjekter. Alle data som angår 

sjøtransport er tilgjengelig via 

Kystverkets nasjonale kystinfor-

masjonssystem: Kystinfo.  

Kristiansund og Nordmøre havn 

IKS har oversikt over alle havner i 

planområdet.  

Statens Vegvesen har oversikt over 

veinettet inkludert fjordkryssinger. 
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4.5 Forurensning og støy 

 

Utslipp i sjø, deponeringsområde, støy og støysoner 

 

 

Planområdet omfatter et deponeringsområde (dumpefelt 

for eksplosiver), i Trongfjorden, mellom Halsa og 

Tingvoll. Støysone ved Kristiansund lufthavn 

Kvernberget. Støysoner langs veg til sjø, fra havner og 

kaianlegg og fra akvakulturanlegg. 

 

Arbeidsgruppen ønsker ikke å foreta utredninger mht 

støy i denne sjøområdeplanen.  

 

Behov for utredninger: 

8. Utredning av eventuell forurensning som kan 

begrense pågående og fremtidig aktivitet i 

planområdet. Sjekkes med adekvate offentlige 

Direktorater, tilsyn og kommuner. Sunndals-

/Tingvollsfjorden utredes basert på 

publikasjoner bla hos Miljødirektoratet. 

Er det forurensning i småbåthavner og kan dette 

påvirke miljøet? 

9. Det er hevdet at havbruksvirksomhet, annen 

kjent næringsvirksomhet og kommunale utslipp 

kan ha lokal negativ påvirkning med tanke på 

forurensning innenfor det økologiske 

påvirkningsområdet. Dette kan utredes som en 

del av dette prosjektet. Det er gjennomført noe 

forskning i planområdet som vil gi oss verdifull 

kunnskap om bærekraftig forvaltning av 

sjøområdene.  
 

  

 

TABELL 4.5 EKSISTERENDE 

KUNNSKAP:  

Det finnes noen områder med antatt 

forurenset grunn og sediment i 

tilknytning til industri, samt utslipp fra 

vann/kloakk. Grad av eventuell 

industrirelatert og kommunal 

forurensning bør sjekkes. Data fra 

Miljødirektoratet finnes. Det finnes data 

om forurensning i båthavner. 

Dumping/fylling av masser i sjø kan ha 

påvirkning på vannmiljøet. 

Havbruksvirksomhet kan ha lokal negativ 

påvirkning med tanke på forurensning 

innenfor det økologiske påvirknings-

området og dette bør sjekkes. Det er 

foretatt en rekke miljøundersøkelser av 

oppdrettsanlegg gjennom MOM 

(Matfiskanlegg, Overvåking og 

Modellering). Det finner flere rapporter 

om dette, bla utgitt av 

Havforskningsinstituttet og i 

fagtidsskrifter. 
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4.6 Akvakultur 
Det foregår en betydelig akvakulturvirksomhet i Planområdet (se tabell 4.6.1 og 4.6.2 og figur 4.6) 

 

            Tabell 4.6.2.  Antall havbrukslokaliteter for diverse arter på Nordmøre: 

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 
 Fiskeridirektoratet pr 5. mai 2014. 

 

 

TABELLL 4.6.1  EKSISTERENDE KUNNSKAP:  

Sintef har laget en ringvirkningsanalyse av Havbruksnæringen i Møre og Romsdal (Sintef 2012). Denne 

rapporten gir en oversikt over verdiskaping i 2010 (3,8 mrd kr) og sysselsetting (2900 årsverk) i fylket. 

Fiskeridirektoratet har oppdaterte data for akvakultur. Det er 44 selskap som innehar havbrukskonsesjoner i 

Møre og Romsdal og disse har 162 tillatelser for havbruk av laksefisk i Møre og Romsdal Fylke pr 1. februar 

2014. Nordmøre har en betydelig produksjon av laks, og i planområdet er det 82 lokaliteter for akvakultur for 

matfiskproduksjon i sjø og settefisk på land. De fleste konsesjonene er gitt til matfiskproduksjon av laks og 

sjøørret. Det er produksjon både på ytre kyst og i fjordene. Det er 1 konsesjon for blåskjell-havbruk (se tabell 

4.6.2) , 1 for tare, 7 for kveite og 3 for torsk i planområdet. Havbruk av torsk falt dramatisk i perioden 2008-

2012. Sysselsetting innen oppdrett er oppsummert i 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. Ta kontakt med havbruksnæringen for å 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 

 

 

 

Behov for utredninger: 

12. Avklare viktigheten av og vurdere ulike fiskeriinteresser opp mot andre interesser i områder. 

Utrede områder som overlapper der for eksempel registrerte fiskeområder er av interesse som 

havbruksområder. Kontakte fiskarlag og Fiskeridirektoratet. 

 

 

4.8 Vill-laks og vill sjøørret 
 

I St.meld. nr. 8 (1999-2000) «Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand» sies det: Norge har 

en meget stor andel av verdens totale ressurser av atlantisk laks, og har derved også et særlig 

internasjonalt ansvar for denne arten. Regjeringen sier: «..styrke innsatsen mot de viktigste 

trusselfaktorene, herunder:  

 lakseparasitten Gyrodactylus salaris 

 lakselus 

 rømning av oppdrettslaks 

 uheldige effekter av inngrep i vassdrag» 

 

Miljødirektoratet sier: «Innsiget av laks til norske vassdrag er halvert siden 80-tallet».  

 

TABELL 4.7: EKSISTERENDE KUNNSKAP:  

Fartøyer og fiskere: Det var 667 registrerte fiskefartøyer i Møre og Romsdal fylke i 2012, hvorav 203 

fartøyer og 312 fiskere i de 11 kommunene innbefattet i dette prosjektet. Flesteparten av fiskerne 

arbeider om bord i fartøy som fisker utenfor sjøområdene på Nordmøre, dvs i Nordsjøen, Norskehavet, 

Barentshavet og langs øvrige Norskekysten.  

Ressurser: Sjøplanområde Nordmøre har mange ressursområder som f.eks. gytefelt, oppvekstområder 

og vandringsruter for ville fiskebestander. Området inneholder også interessante korallforekomster, 

ålegressenger, tang og tareskog. Det foregår også et utstrakt fritids- og turistfiske i sjøarealene. 

Fiskeridirektoratet har kartlagt og kartfestet en rekke fiskeriinteresser. Disse dataene vil bli tilgjengelig 

bl.a. gjennom Fiskeridirektoratets database for kystnære fiskeridata som legges i plandatabasen for 

Sjøområdeplanen for Nordmøre. Databasen utvikles ved Møre og Romsdal Fylkeskommune. 

Bruksområder. Det pågår flere fiskerier i området. Planområdet omfatter mange typer bruksområder 

som f.eks. låssettingsplasser, og områder for aktive og passive redskap. Viktige tarehøstingsfelt. 

Fritidsfiske. 
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KAPITTEL 4.8: EKSISTERENDE KUNNSKAP: 

Anadrome vassdrag: Alle kommunene på 

Nordmøre har vassdrag med laks og/eller 

sjøørret, til sammen 71 vassdrag. 

Miljødirektoratet har vurdert tilstanden til 

bestandene for 67 av disse. Det er åpnet for fiske 

etter laks og sjøørret i 61 av vassdragene og i alle 

14 med selvreproduserende bestander av laks. 14 

av de anadrome vassdragene har utløp i en av de 

to nasjonale laksefjordene i regionen. De to 

største lakseelvene på Nordmøre er Surna og 

Driva, de har begge status som nasjonale 

laksevassdrag og de munner ut i hver sin 

Nasjonale laksefjord. 

 

Gyrodactylus salaris: Møre og Romsdal er det 

fylket som er hardest rammet av lakseparasitten 

G. salaris og fire vassdrag på Nordmøre er 

smittet. Parasitten gir stor ungfiskdødelighet. 

Parasitten gjør at Miljødirektoratet har 

karakterisert bestandene der som svært dårlig. 

Det skal bygges en lakse-/fiskesperre i Driva, 

med påfølgende Rotenonbehandling. Tiltaket er 

langsiktig og Sweco/Direktoratet for 

Naturforvaltning skriver i 2011: «Det blir dermed 

også en fordelingseffekt i tid – man må gi avkall 

på inntekter de nærmeste 15-20 år for 

forhåpentligvis å vinne det inn i løpet av de neste 

årene». Verdiskapningen fra en friskmeldt Driva 

etter tiltaket er beregnet til kr 40 mill. pr år for 

samfunnet (Sunndal og Oppdal).  

 

Bekymringsverdig lakselusutvikling: Lakselus 

anses i dag sammen med rømt oppdrettsfisk som 

de alvorligste negative påvirkningene på 

villfiskbestandene. Lus er en parasitt som smitter 

fra oppdrettslaks til 

 

både vill-laks og vill sjøørret. Fiskeoppdrettere 

er av Mattilsynet pålagt å holde seg under et 

definert nivå av lus på fisk i merdene. Det er 

også gitt klare retningslinjer for hvordan lusa 

skal bekjempes, og næringen gjennomfører en 

rekke avlusningstiltak med medikamentell 

behandling (Miljødirektoratet, om lakselus). 

 

Rømminger: Hvert år rømmer hundretusener 

av oppdrettsfisk fra merder i Norge. Dersom de 

gyter sammen med villfisk, kan lokale bestander 

bli påvirket. En krysning mellom oppdrettsfisk 

og villfisk kan medføre tap av genetisk 

variasjon og kan endre nedarvede egenskaper 

hos villfisken. Studier av rømt fisk og genetisk 

påvirkning er ett av Havforskningsinstituttets 

satsingsområder (Havforskningsinstituttet 

2011). I 2006 rømte over 900 000 stk laks, mens 

det i de seinere år har ligget på ca 2-300 000 

individer/år (Fiskeridirektoratet). 

 

Vassdragsregulering: Fem laksevassdrag i 

regionen er negativt berørt av 

vassdragsregulering. I Surna har det 

forekommet perioder med lite vann i elva. 

Statkraft skriver på sine nettsider «Statkraft 

sikrar vassføringa i Surna elv. Systemet har ein 

kapasitet på minimum 15 kubikkmeter vatn i 

sekundet, og det er identisk med minstekravet 

når det gjeld vassføring i Surna i 

sommarhalvåret, det vil seie etter 15. mai og før 

15. oktober, slik det står å lese i føresetnadene 

for regulering av Surna. «Det betyr at Trollheim 

kraftverk no er betre rusta til å møte uforutsette 

problem knytta til vassføring i Surna, og at 

Surna elv er styrka som attraktiv fiskeelv, noko 

alle er svært nøgde med». 

 



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. Benytte også eksisterende og pågående 

undersøkelser om lakselus f.eks ved Havforskningsinstituttet. 

 

 
 

 

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 
 

Behov for utredninger: 

16. Sjekke om det finnes data over strømsystemene for Sjøområdene på Nordmøre. 

Kontakte Havforskningsinstituttet, Sintef, NTNU og andre som kan ha data på 

havstrømmer i planområdet. Strømsystemene influerer på oppdrett, villfisk og på 

spredning av sykdommer mellom fisk. Sammenstille relevante data/resultater og 

integrere disse i arealavveiningene. 
 

  

KAPITTEL 4.9: EKSISTERENDE KUNNSKAP: 

Dybdeforhold: Kunnskap om dybdeforhold og bunntopografi vil være med å legge grunnlag for en mer helhetlig 

forvaltning av planområdet. Tilgjengelige dybdedata via Norge digitalt er eldre målinger med svært varierende 

kvalitet og liten detaljeringsgrad.  For at dataene skal være funksjonell for formålet kreves det tilgang på data med 

større detaljeringsgrad. Alle målinger av nyere dato er mer detaljerte enn hva forsvarets detaljeringsregime tillater 

gitt ut. Norges Sjøkartverk har dybdedata for alle norske fjord- og kystområder. Dybdedataene er tilstrekkelig 

nøyaktige for denne sjøområdeplanen. 

Hydrografi: Strømningsforhold har stor innvirkning på Sjøområdene på Nordmøre som økosystem. En oversikt 

over strømforhold for planområdet hadde vært ønskelig. En slik oversikt blir neppe tilgjengelig i tidsrommet for 

dette planarbeidet.  

En del tidligere og pågående forskningsprosjekter omhandler bl.a. strømningsforholdene her. Disse kan gi verdifull 

kunnskap om spredning av partikler, sykdom og parasitter etc. i vannmassene. 
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4.10 Annen sjøbasert næring og infrastruktur 

 

Det er som nevnt mange kaianlegg og sjønære industriarealer. Sjøarealene benyttes til ferdsel 

i næringsmessig og privat regi. Det er mange ledninger for vann og kloakk, samt kabler i sjø 

pr kommune i planområdet.  

Behov for utredninger: 

17. Kartlegge viktige sjøområder for fritids-, turistfiske og opplevelsesområder evt. annen 

turisme som kan inngå i grunnlaget for arealdisponeringen. Samarbeid med 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, kommunene og destinasjonsselskaper for å få 

frem data. 

18. Tilgjengelige data angående infrastruktur (vann og kloakk) registreres og presenteres i 

temakart. Data over disse hentes i hovedsak inn fra kommunene.  

 

 

  

 

KAPITTEL 4.10: EKSISTERENDE KUNNSKAP: 

Reiseliv/turistfiskebedrifter, småbåtanlegg, infrastruktur 

Det finnes flere fritids- og turistfiskebedrifter på Nordmøre. Mange baserer næringsaktiviteten på turistfiske 

og opplevelser knyttet til sjøområdene. Det er økende press på sjøområdene i form av småbåthavner, private 

flytebrygger etc.  

Det er behov for å skaffe seg en oversikt over småbåtanlegg og småbåtkonsentrasjoner. En foreløpig opptelling 

viser at det er cirka 50 småbåthavner i planområdet. Kristiansund og Nordmøre havn IKS holder på å kartlegge 

alle havner, inkludert småbåthavner. Disse dataene vil bli tilgjengelig for dette planprosjektet slik at vi får 

oppdatert tallmateriale. 

Vann- og kloakkledninger 
Kommunene har oversikt over kommunale vann og kloakkledninger i sjø. 
 
Mineralforekomster i sjø 
Det tas kontakt med Direktoratet for Mineralforvaltning om forekomster av mineralressurser i sjøområdene. 
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4.11 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 

 

Behov for utredninger: 

19. Samarbeid med forvaltende myndighet for å få definert mer nøyaktig hvilke områder 

som er utsatt for flom og skred som det skal tas hensyn til i dette planarbeidet, samt 

hvilke føringer dette medfører. Utredes i samråd med FylkesROS (ROS=Risiko- Og 

Sårbarhetsanalyser).  

  

 

KAPITTEL 4.11: EKSISTERENDE KUNNSKAP: 

Skred og flom: Flomstore elver vil kunne påvirke strømbildet i fjordene, men vil også kunne føre til at 

trær, rundballer, ødelagte hus/hytter og campingvogner føres med flomelver ut i fjordene til fare for den 

mindre skipstrafikken der. Større skred med påfølgende flodbølge vil kunne gi skader på infrastruktur og 

bygninger. Kvikkleire og ekstremvær kan også være til fare for folk og infrastruktur. Både Norges 

geologiske undersøkelser (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Norges Geotekniske 

institutt (NGI) og Meteorologisk Institutt (Met.no) har data på noe av dette. Det er utarbeidet en 

FylkesROS for Møre og Romsdal. 

Havnivåstigning 

Havnivået i planområdet er estimert til å stige med maksimum 67 cm i perioden 2000-2100. I 

perioden 2000-2050 vil landhevingen være på minimum 13 cm. I perioden 2000-2050 vil 

landheving og havnivåheving utjevne hverandre, mens netto havnivåstigning vil være 33 cm i 

perioden 2000 til 2100. Vurderinger angående havnivåstigningen vil bli utført som en del av ROS-

analysen. Kilde Det nasjonale klimatilpasningssekretariatet ved Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap. Sept. 2009, 33 sider. 

 

Sjøområder Nordmøre: 
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 



 Sjøområdeplan for Nordmøre: forslag til planprogram.  

30 
 

 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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  Fig 6.3:  SAMRÅD OG MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN 

MEDVIRKNING FRA INTERESSEORGANISASJONER, 

NÆRINGSLIVSAKTØRER, FORENINGER OG 

ENKELTPERSONER 

SAMRÅD MED STATLIG FAGMYNDIGHET OG 

FYLKESKOMMUNEN 

Informasjon og innhenting av 

synspunkter fra 

interesseorganisasjoner og 

næringslivsaktører 

 

 Informasjons- og 

dialogmøter 

 Arbeidsmøter 

 foreninger og 

enkeltpersoner 

Klarlegge problemstillinger og 

hovedspørsmål 

 

 Informasjons- og 

dialogmøter 

 Arbeidsmøter 

 Planforum 

 

 

VARSEL OM 

PLANOPPSTART, 

HØRING OG 

OFFENTLIG ETTERSYN 

AV PLANPROGRAM 

Informasjon og medvirkning 

 

 Møter 

 Plansamling 

 Annonser 

 Kommunenes 

internettsider 

 Kommunene organiserer 

lokal medvirkning fra 

lag, foreninger og 

enkeltpersoner 

 

UTREDNINGER OG 

PLANLØSNINGER MED 

AKTUELLE ALTERNATIV 

Samråd 

 

 Møter 

 Arbeidsgrupper 

 Plansamling 

 Planforum 

PLANFORSLAG, 

HØRING OG OFFENTLIG 

ETTERSYN JF PBL 

 

Informasjons- og dialogmøter 

Uttalelser og innspill til 

planforslaget 

Fagorgan sin vurdering av 

planforslaget og eventuelle 

innsigelser 

Høringsuttalelser 

Eventuelle samrådsmøter og 

planforum 

BEARBEIDING AV UTTALELSER TIL PLANFORSLAGET 
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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 
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 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 

 
 

 
  



 Sjøområdeplan for Nordmøre: forslag til planprogram.  

37 
 

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 folkehelsearbeid (LOV-2011-06-24-29) 

 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». 

 Forskrift om miljørettet helsevern (FOR-2003-04-25-486) 

 

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. 

 

http://www.lovdata.no/all/nl-20080627-071.html
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7.4 Regionale tiltak 

 Sjøområdeplan for Romsdalsfjorden 2013. Interkommunal plan for Romsdalsfjorden. 

Forslag til planprogram 2013. 

  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  

http://www.regjeringen.no/upload/MD/Kampanje/klimatilpasning/tempraturendringer/havnivaastigning-rapp.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/MD/Kampanje/klimatilpasning/tempraturendringer/havnivaastigning-rapp.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Mars-2014/Rekordhoyt-forbruk-av-miljoskadelige-lusemidler/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Mars-2014/Rekordhoyt-forbruk-av-miljoskadelige-lusemidler/
http://www.imr.no/filarkiv/2011/04/romming_av_laks_og_torsk_akvakultur_.pdf/nb-no
http://www.statkraft.no/pressesenter/nyheter/2011/statkraft-sikrar-vassforinga-i-surna-elv.aspx
http://www.statkraft.no/pressesenter/nyheter/2011/statkraft-sikrar-vassforinga-i-surna-elv.aspx


 Sjøområdeplan for Nordmøre: forslag til planprogram.  

39 
 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, av 25. mars 

2011 



 

Nesset kommune Arkiv: 232 

Arkivsaksnr: 2013/1105-3 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 107/14 23.10.2014 

Nesset kommunestyre 92/14 06.11.2014 

 

Eiendomsskatt - utvidelse av eiendomsskatteområdet i Nesset 

Vedlegg 

1 Særutskrift - Eiendomsskatt - utvidelse av eiendomsskatteområdet i Nesset kommune 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommune skriver ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen etter 

eiendomsskattelovens § 3 a.  

 

2. Ved utskriving av eiendomsskatt på boliger brukes formuesgrunnlaget. Alle øvrige 

eiendommer verdsettes av en sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag 

fra «tilsette synfaringsmenn». 

 

3. Som sakkyndig nemnd, i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3 fjerde ledd, oppnevnes 

medlemmene i dagens takstutvalg for eiendomsskatt: Håkon Nauste, Jan Rød og Oddbjørg 

Øverås, med varamedlemmer. 

 

4. Utskrivingen gjelder fra og med år 2015. 

 

 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 23.10.2014  

Arbeiderpartiet ba om gruppemøte. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag til nytt punkt: 

 

En forutsetning for en utvidelse av eiendomsskatteområdet i Nesset, er at dagens tjenester til 

innbyggerne blir opprettholdt så lenge det er grunnlag for det. 



 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 2 stemte imot. 

Arbeiderpartiets forslag ble vedtatt med 4 stemmer. 3 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.10.2014 

5. Nesset kommune skriver ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen etter 

eiendomsskattelovens § 3 a.  

 

6. Ved utskriving av eiendomsskatt på boliger brukes formuesgrunnlaget. Alle øvrige eiendommer 

verdsettes av en sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette 

synfaringsmenn». 

 

7. Som sakkyndig nemnd, i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3 fjerde ledd, oppnevnes 

medlemmene i dagens takstutvalg for eiendomsskatt: Håkon Nauste, Jan Rød og Oddbjørg Øverås, 

med varamedlemmer. 

 

8. Utskrivingen gjelder fra og med år 2015. 

 

9. En forutsetning for en utvidelse av eiendomsskatteområdet i Nesset, er at dagens tjenester til 

innbyggerne blir opprettholdt så lenge det er grunnlag for det. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

I formannskapets arbeidsmøte med økonomiplan for 2015-2018 den 15.10.14, kom det fram at Nesset 

kommune står framfor store økonomiske utfordringer. Med bakgrunn i de økonomiske utfordringene 

ønsket medlemmene at rådmannen la fram saken om utvidelse av eiendomsskatteområdet i Nesset, til 

ny vurdering. Saken ble utredet til kommunestyrets budsjettmøte i desember 2014 og følger vedlagt. 

 

Rådmannen har ingen nye opplysninger i forhold til antall eiendommer eller potensiale.  

 

Fra 2014 har kommunene lov å legge formuesgrunnlaget (boligverdien) som grunnlag for å skrive ut 

eiendomsskatt på boliger. KS eiendomsskatteforum (KSE) opplyser at 21 kommer har fattet vedtak om 

bruk av formuesgrunnlag ved eiendomsskatteutskrivingen i 2014. 

 

Bruk av formuesgrunnlaget vil lette arbeidet ved at en slipper å taksere eiendommen. Istedenfor 

taksering hentes grunnlaget fra skatteetaten ved at kommunene kan basere utskriving av eiendomsskatt 

på boligeiendom på ligningsmyndighetenes formuesfastsettelser. Dette gjelder kun boligeiendommer. 

 

Det betyr at fritidseiendom, næringseiendom og andre eiendommer må takseres på vanlig måte. I 

tidligere estimat over eiendommer er det brukt et antall på 3100 i Nesset kommune. Anslag på 

boligeiendommer er på 1200 (ut fra antall renovasjonsabonnenter for 2014). Det vil si at det blir mye 

arbeid med taksering av de øvrige eiendommene, som skal utføres på kort tid for å kunne utvide 

eiendomsskatteområdet allerede fra 2015.  

 

Ut fra et estimat på kr 750 pr eiendom kan sannsynligvis kostnadene reduseres til kr 1,5 mill ved 

denne utvidelsen på eiendomsskatteområdet når vi tar hensyn til at ca. 1/3 blir hentet inn fra fil, uten 

taksering. 

 



Før rådmannen kan begynne på jobben med administrering av utskriving av eiendomsskatt må 

kommunestyret gjøre et prinsippvedtak. Dette skal inneholde lovhjemmel for utskrivingen. I tillegg 

skal kommunestyret også velge om formuesgrunnlaget skal brukes på boliger, samt velge måte for 

taksering. 

 

Det foreligger to alternative måter å taksere eiendommene på (utenom bruk av formuesgrunnlag): 

 

1. Skattetakstnemnd 

Her er nemnda ute og takserer alle eiendommene selv og fastsetter takstene i henhold til 

eiendomsskatteloven § 8 A-3 annet ledd: «Kommunen dekkjer kostnadene ved taksering, og 

kommunestyret utnemner dei personane som skal stå for takseringa.» 

 

2. Sakkyndig nemnd 

I dette tilfelle er ikke nemnda selv ute på befaring. I forbindelse med takstfastsettelsen, skjer 

taksering i medhold av § 8 A-3 fjerde ledd: «Kommunestyret kan i staden for løysinga i andre 

ledd, utnemne ei sakkunnig nemnd som skal setje taksten på grunnlag av forslag fra tilsette 

synfaringsmenn». 

 

Nesset kommune har per i dag et takstutvalg for eiendomsskatt. Dette takstutvalget har selv foretatt 

taksering av verker og bruk.  

Vurdering 

Nesset kommunes økonomiske situasjon har forverra seg fra i fjor. Mest på grunn av svikt i 

kommunens inntekter. Rådmannen ser ingen annen utveg enn at kommunen foretar utvidelse av 

eiendomsskatteområdet for å øke kommunens inntekter. Dette bør gi så stort bidrag at det blir mulig å 

balansere kommunens økonomiplan.  

 

Forslaget som foreligger nå vil si taksering av opp mot 2000 eiendommer på veldig kort tid. Det sier 

seg selv at det vil bli umulig å gjennomføre for noen få personer i takstutvalget. Derfor bør 

kommunestyret velge takstutvalget som sakkyndig nemnd og rådmannen må innhente ekstern bistand 

for å få gjennomført takseringen. 

 

Kommunens administrasjon vil få en veldig stor belastning når dette skal gjøres på så kort tid. Erfaring 

fra andre kommuner som har vært i samme situasjon forteller om stor belastning på eget personale 

med overtid, selv om de også har leid inn eksterne krefter for å få jobben gjort. 

Økonomiske konsekvenser 

Hvis kommunen ikke greier å balansere utgifter og inntekter hvert år i økonomiplana kan kommunen 

komme på ROBEK, noe som kan medføre en del restriksjoner ved investeringer. Utvidelse av 

eiendomsskatteområdet kan medvirke til at kommunen unngår dette. 

 

Betydning for folkehelse 

Opprettholdelse av kommunens tjenestetilbud har både forebyggende og direkte påvirkning på 

innbyggernes folkehelse. 



Nesset kommune Arkiv: 232

Arkivsaksnr: 2013/1105-1

Saksbehandler: Solfrid Svensli

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 126/13 21.11.2013

Nesset kommunestyre 103/13 12.12.2013

Eiendomsskatt - utvidelse av eiendomsskatteområdet i Nesset kommune

Rådmannens innstilling

Nesset kommune skriver ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen etter 
eiendomsskattelovens § 3 a.

Utskrivingen gjelder fra og med år 2015.

Behandling i Nesset formannskap - 21.11.2013 

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. 7 stemte imot.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap - 21.11.2013

Det innføres ikke eiendomsskatt på faste eiendommer i Nesset.

Behandling i Nesset kommunestyre - 12.12.2013 

Formannskapets forslag ble korrigert til følgende:

Eiendomsskatteområdet utvides ikke i Nesset kommune.

Formannskapets korrigerte forslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak i Nesset kommunestyre – 12.12.2013

Eiendomsskatteområdet utvides ikke i Nesset kommune.



Saksopplysninger

Nesset kommune har innført eiendomsskatt i kommunen etter eiendomsskattelovens § 3 c (berre på 
verk og bruk i heile kommunen).

I forbindelse med rådmannens arbeid med økonomiplan for 2014 – 2017 er det vanskelig å få sydd 
sammen økonomiplana uten å redusere tjenestetilbudet eller å øke kommunens inntekter. 

Kommunen står foran store investeringer på flere områder. De største som står for tur er relokalisering 
av barnehage/barneskole/kulturskole, flerbrukshall, omsorgsboliger og renovering av demensplasser. 
Fra tidligere har det vært renovering av skolene i Nesset; ungdomstrinnet i Eidsvåg, samt Eresfjord 
barne- og ungdomsskole. Kommunen har ikke frie midler til investeringer, derfor er det låneopptak og 
derpå påfølgende finanskostnader som vil øke de årlige driftskostnadene. Samtidig er rentenivået 
ganske lavt per i dag. Hvis rentene øker vil dette også øke driftskostnadene. 

I tillegg nevnes pensjonskostnadene som de siste årene øker mer enn generell lønns- og prisveksten, 
eksempelvis 7 pst fra 2013 til 2014. Kommunene får store utfordringer med å takle økte kostnader på 
dette området.

Kommunestyret vil gjerne ha, og bør ha, et handlingsrom. Dette for å kunne gjennomføre tiltak til 
beste for innbyggerne. Gjennom flere år har rådmannen lagt fram forslag til både nedskjæringer og 
effektivisering og rasjonalisering. Noe har kommunestyret vedtatt og gjennomført, mens andre tiltak 
ikke har fått politisk flertall.

Rådmannen har de siste årene bemerket i økonomiplana som ble framlagt at innføring av 
eiendomsskatt utover skatt på verker og bruk kan bidra til økte inntekter i kommunen. Nå er 
kommunen kommet til et punkt der det bør vurderes seriøst om også Nesset kommune skal utvide 
eiendomsskatteområdet.

Ifølge SSB benytter 324 av Norges 429 kommuner eiendomsskatt. Av disse hadde 174 kommuner 
eiendomsskatt i hele kommunen. Stadig flere kommuner velger å skrive ut eiendomsskatt i hele 
kommunen. Dette fører til at det blir skrevet ut eiendomsskatt for stadig større områder av Norge, og 
flere eiere av boliger og fritidseiendommer må belage seg på å betale eiendomsskatt. I gjennomsnitt 
betaler en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær et kommunesenter omkring kr 2 850 i 
eiendomsskatt i 2012, mot rundt kr 2 660 året før. (kilde: artikkel publisert 18.6.2013 av SSB med 
grunnlag i regnskapsåret 2012.) Med samme prosentvise stigning antas gjennomsnittet for 2015 å 
komme på ca. kr 3 270.

Nesset kommune har hatt et vekstkommuneprosjekt gående fra 2009. Målet for dette prosjektet har 
vært å få innbyggere til kommunen. Per i dag har ikke dette lykkes. Hvor mange som evt. ikke har 
flyttet på grunn av dette prosjektet er vanskelig å vurdere. Nabokommunene våre; Molde, Sunndal, 
Gjemnes og Rauma har eiendomsskatt på boliger. Utviklingen i folketall viser at det kun er Molde som 
har pluss gjennom hele perioden:

Folkemengde 2009 2010 2011 2012 2013
1502 Molde 24 554 24 795 25 089 25 488 25 936

1539 Rauma 7 376 7 413 7 400 7 428 7 421

1543 Nesset 3 076 3 074 2 988 3 004 2 995

1563 Sunndal 7 347 7 289 7 267 7 196 7 205
                    Folketall 1. januar i året (kilde: SSB)



Nesset kommune har ikke fått økt innbyggertall, selv om det ikke har vært eiendomsskatt på boliger i 
kommunen. Ut fra dette kan vi kanskje si at det er andre forhold som har betydning for om noen velger 
seg Nesset eller ikke.

Arbeidet med økonomiplana for 2014 - 2017 viser at kommunen trenger inntekter på kr ca. 4 mill i 
2017 for å komme i balanse etter rådmannens forslag til investeringer og påfølgende finanskostnader. 
Dvs. at kommunen trenger eiendomsskatt tilsvarende dette beløpet. Men for å bygge opp 
disposisjonsfond både for handlingsrom og svingninger i frie inntekter og ikke minst rentene, bør 
inntektene ligge opp mot 5 mill. Alternativt må tjenenestetilbudet reduseres tilsvarende. Hvis 
kommunen lar være å foreta investeringer kan dette føre til et større vedlikeholdsetterslep som igjen 
kan resultere i at innbyggerne ikke får de tjenestene de har krav på i henhold til lov og forskrift. 

Eiendomsskatt er en inntekt som går uavkortet til kommunen og det finnes eksempler på kommuner 
hvor innbyggerne synes det er greit å være med å betale eiendomsskatt for å opprettholde 
tjenestetilbudet til innbyggerne.

Eiendomsskatt kan ifølge eiendomsskatteloven § 3 utskrives med følgende valg:
a) faste eigedomar i heile kommunen, eller 

b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik 
utbygging er i gang, eller 

c) berre på verk og bruk i heile kommunen, eller 

d) berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, eller 

e) eigedom både under bokstav b og c, eller 

f) eigedom både under bokstav b og d, eller 

g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom. 

Rådmannen foreslår å skrive ut eiendomsskatt etter punkt a) På all eiendom i hele kommunen, fra 
2015. 

Gjennom en lovendring av 16. juni 2006 nr 25 ble det åpnet for utskriving av eiendomsskatt i hele 
kommunen. Tidligere hadde kommunenes utskrivingsadgang vært avgrenset til områder som «helt 
eller delvis er utbygde på byvis, eller der slik utbygging er i gang».  Avgrensningen var uklar og førte 
til en rekke søksmål.

Utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen har en rekke fordeler:

 Økt rettferdighet ved at skattebelastningen fordeles på alle som eier fast eiendom i kommunen.
 Økte inntekter.
 Tid- og ressurskrevende arbeid med å avgrense eiendomsskatteområdene unngås.
 Lavere prosessrisiko.

Hvis kommunestyret velger å ikke benytte utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen, må det påses 
at likhetsprinsippet ivaretas ved utskrivingen av eiendomsskatt.

I tillegg har kommunene fra 2014 fått adgang til å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag (boligverdier) 
som grunnlag for å skrive ut eiendomsskatt på boliger. KS eiendomsskatteforum opplyser at per i dag 
har 15 kommuner opplyst at kommunestyret har fattet vedtak om bruk av formuesgrunnlag ved 
eiendomsskatteutskrivingen fra 2014. Denne adgangen mener finansdepartementet gjør det enklere for 
kommunene å innføre eiendomsskatt ved at de slipper å taksere boliger og behandle klager. Men 
hvordan dette evt. skal gjøres for Nesset kommune er det kommunestyret som skal ta stilling til. 



Prinsippvedtak

Hvis kommunestyret ønsker å utvide eiendomsskatteområdet er det et omfattende arbeid som skal 
utføres før vi kommer så langt at eiendomsskatten skal utskrives. Når kommunestyret gjør et 
prinsippvedtak om utvidelse av eiendomsskatteområdet fra 2015 har rådmannen 1 år og 2 måneder på 
seg før utskriving skal skje før 1. mars 2015.

Erfaringsmessig koster arbeidet med eiendomsskatt (som kan sammenlignes med innføring av 
eiendomsskatt) mellom kr 500 – 1000 per eiendom, men dette vil bl.a. være avhengig av tilstanden på 
matrikkelen, og i noen tilfelle hvor mye av jobben kommunen må gjøre selv. Det er vanskelig å 
beregne eksakte kostnader, men stipulert kostnad på kr 750 per eiendom og ca. 3100 eiendommer i 
Nesset, vil kostnaden komme på ca. kr 2,3 mill. Kostnadene vil gå til innkjøp av programvare, 
opplæring, oppdatering av matrikkelen/grunndata, oppmåling, besiktigelse, taksering, administrasjon, 
informasjon/kundebehandling, klagebehandling. 

Nesset kommune har kun hatt utskrevet eiendomsskatt på verker og bruk hittil. Det har vært utført uten 
noen form for teknologiske hjelpemidler. En utvidelse som vil berøre 3100 eiendommer vil generere 
investering som innkjøp av programvare og opplæring, anslagsvis kr 600 000. Resten av kostnaden vil 
påløpe på drift i 2014 og 2015, henholdsvis anslag kr 1 400 000 og kr 300 000.

Med en gjennomsnittlig eiendomsskatt på kr 3 270 kan dette gi Nesset kommune et inntektspotensial 
på kr 10 mill, men hvor mye kommunestyret ønsker å hente inn fra kommunes innbyggere i 
eiendomsskatt skal vedtas når neste økonomiplan legges fram i desember 2014.

Vurdering

Rådmannen mener at kommunestyret bør vurdere seriøst å utvide eiendomsskatteområdet. 
Kommunestyret vil gjerne ha, og bør ha, et handlingsrom. Det betyr å skaffe seg inntekter for å gjøre 
nødvendige tiltak.

En utarming av drifta er ikke veien å gå for å skaffe seg handlingsrom. Det har nabokommunene 
innsett og derfor utvidet eiendomsskatteområdet. Kommunen bør ikke innrette seg på en slik måte at 
den ligger med brukket rygg og havner på ROBEK før tiltak iverksettes.

Som rådmannen har sagt i saken om økonomiplana betyr ikke mer inntekter på eiendomsskatteområdet 
at rådmannen ikke skal effektivisere og rasjonalisere drifta der dette er mulig. Det står på dagsorden til 
enhver tid.

Økonomiske konsekvenser

Kommunestyret kan skaffe seg handlingsrom for å kunne investere i tiltak til beste for innbyggerne i 
kommunen.

Betydning for folkehelse
Opprettholdelse av kommunens tjenestetilbud har både forebyggende og direkte påvirkning på 
innbyggernes folkehelse.
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Søknad om midler til videre utvikling av Aura Næringshage i Sunndal og Nesset. 

Vedlegg 

1 Søknad om tilskudd til utvikling av Aura Næringshage i Nesset 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommune bevilger Aura næringshage AS, et tilskudd på kr. 160 000 for 2014 for å styrke de 

delene av næringshagens virksomhet som ikke dekkes av statlige og fylkeskommunale overføringer.  

2. Det forutsettes at Sunndal kommune også yter tilskudd til næringshagen som omsøkt.  

3. Bevilgningen finansieres ved bruk av Kraftfondet.  

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Aura næringshage, med hovedkontor på Sunndalsøra og avdelingskontor i Eidsvåg, er en del av det 

nasjonale næringshageprogrammet og hovedmålsettingen er å bidra til økt regional verdiskaping 

gjennom videreutvikling og vekst i nye og eksisterende bedrifter. Etter to og et halvt års drift har Aura 

næringshage gjort seg en del nyttige erfaringer som andrelinjetjeneste i næringslivets 

virkemiddelapparat.  

Næringshagen har hele tiden hatt de samme personellressursene: en fast ansatt, innleid merkantil 

funksjon i 25-30 % stilling samt for tiden en innleid person i 40 % prosjektstilling. I samme periode 

har aktiviteten i næringshagen økt, med en omsetningsøkning fra kr. 1 830 000 i oppstartingsåret til kr. 

2 076 000 i fjor. Bak grunnfinansieringen på 1,2 mill. står SIVA, fylkeskommunen og 

deltakerbedriftenes avgifter. Næringshagen har gått med underskudd - første året var det på kr. 67 000 

og i fjor kr. 133 000. Det er derfor nødvendig å sikre et bedre driftsgrunnlag som gir rom for økte 

(personell)ressurser og som dekker de faktiske kostnadene.  



Årets kostnadsbudsjett er på kr. 1 960 000. Budsjettøkningen planlegges finansiert ved høyere 

deltakeravgift, mer salg til deltakerbedriftene og lokalt næringsliv, økte prosjektinntekter og ved at det 

søkes deltakerkommunene Nesset og Sunndal om å bidra med hhv kr. 160 000 og kr. 200 000 i 

tilskudd. Sunndal kommune har behandlet søknaden og innvilget sin andel. 

 

 

Vurdering 

Aura næringshage er inne i sitt tredje driftsår, og hadde i fjor til sammen 23 bedrifter og 46 ansatte i de 

to avdelingene. Seksten-sytten bedrifter er for tiden samlokalisert i Auragata, mens seks – sju leier 

dagplasser der. Totalt 30 bedrifter med til sammen 107 ansatte rapporterte til næringshagen i fjor (tall 

for både Sunndal og Nesset). I år har næringshagen bidratt til å realisere Aura kulturhage i 

Gammelbanken, som nylig åpnet, med faste arbeidsplasser for fire og med to arbeidsplasser på 

kveldstid.  

Næringshagene skal primært fremme kunnskapsbaserte arbeidsplasser, ha kvinne- og gründerfokus, 

initiere kompetansehevende tiltak og prioritere samarbeid skole-næringsliv. Rådgiving, 

mentorvirksomhet og bistand til nettverksbygging er nødvendige forutsetninger for mange etableringer 

– og dette tilbyr næringshagen. En god del av det arbeidet Aura næringshage er involvert i, som 

attraksjonsarbeid og f.eks. etablering av kulturhagen, er ikke dekket av overføringene fra SIVA og 

fylkeskommunen. Dette er arbeid som betyr mye for næringsarbeidet i kommunen, men som også 

bidrar til deler av underskuddet. Et kommunalt tilskudd vil kunne avhjelpe dette.  

Rådmannen tilrår derfor å imøtekomme søknaden og bevilge et tilskudd på inntil kr. 160 000 for 

inneværende år til å styrke det arbeidet som Aura næringshage gjør i Nesset. Bevilgningen dekkes av 

Kraftfondet. Rådmannen vil signalisere at dette er å anse som et engangstilskudd og at kommunen ikke 

har råd til å påta seg et nytt fast årlig tilskudd.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er kr 172 361 disponibelt på Kraftfondet før tildeling av tilskudd. 

 

 

Betydning for folkehelse 

 



Søknadom midlertil videreutviklingAuraNæringshagei SunndalogNesset

Bakgrunn

Aura Næringshage ble stiftet i mars 2012, etter at en ble tatt opp i det nasjonale

næringshageprogrammet fom 1. januar 2012. Det nasjonale næringshageprogrammet eies av

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkeskommunene i tilhørende region. Det operative

ansvaret for satsingen ligger hos SIVA, senter for industrivekst.

Eiere i selskapet er Sunndal Næringsselskap, Nesset Næringsforum, Sunndal Sparebank, Nesset

Sparebank, SIVA, Molde Kunnskapspark, Nesset Næringsforening og Sunndal Næringsforening.

Aura Næringshage jobber under samme hovedmålsetning som i hovedprogrammet; bidra til økt

regional verdiskaping gjennom videreutvikling og vekst i nye og eksisterende bedrifter.

Aura Næringshages hovedoppgave er å legge til rette for utvikling av attraktive bedrifter og

arbeidsplasser for morgendagens talenter, og bidra til økt verdiskaping gjennom å tilrettelegge for

utvikling av kunnskapsarbeidsplasser i sin region.
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Aura Næringshage  

Aura Næringshage består av flere samlokaliseringsmiljø, der hovedkontoret ligger i sentrum av 

Sunndalsøra, og en avdeling ligger i Eidsvåg. Miljøene tilbyr små bedrifter et kontorfellesskap og 

tilgang til relevant kompetanse og nettverk, i tillegg til et faglig og sosialt fellesskap. En ny avdeling 

med hovedfokus på kultur og kreativ næring er under etablering på Sunndalsøra, denne skal ha 

navnet Aura Kulturhage, og vil bli å finne i lokalene til det som var den gamle banken på stedet. Dette 

er en samlokalisering som driftes med egne midler fra Møre og Romsdal fylkeskommunes satsing på 

kreative næringer. Dette skal utvikles til å bli et tilbud for regionen, også ut over Sunndal og Nesset 

sine grenser. Aura Kulturhage driftes og eies av Aura Næringshage. 

Aktiviteten i selskapet har etter oppstarten i 2012 økt betraktelig. I Aura Næringshage er det ansatt en 

person i hel stilling, som daglig leder og utviklingsressurs for bedriftene knyttet til miljøet. Det er behov 

for mer ressurser for å oppnå ønsket aktivitet i begge miljø. 

I tillegg til å leie inn nødvendige ressurser ved begge stedene, så ønsker en å ha mer tilstedeværelse 

ved avdelingen i Eidsvåg. Stillingsstørrelse og tilstedeværelse vil til enhver tid avhenge av tilfang av 

oppdrag og aktivitet knyttet til næringshagemiljøet.  

En har en person opp mot 50 % stilling tilknyttet resepsjonen ved hovedkontoret på Sunndalsøra. 

Dette er i hovedsak en merkantil ressurs. I tillegg har en innleid prosjektledelse ved etableringen av 

Aura Kulturhage, opp mot 40 % stilling. Dette er alle innleide ressurser pr i dag, fra Nesset 

Næringsforum og Sunndal Næringsselskap.  

Aura Næringshage i det lokale systemet - andrelinjetjenesten 

Sunndal Næringsselskap og Nesset Næringsforum er begge viktige selskap for arbeidet med 

næringsutvikling i sine kommuner. Begge selskap har ansvaret for arbeidet med førstelinjetjenesten 

og å ivareta hoppid.no kontorets tilbud til etablerer. I tillegg har begge selskap oppgaver som 

kommunens leverandør for generell næringsutvikling. Begge selskap jobber generelle oppgaver 

knyttet til nærings- og bedriftsutvikling. I tillegg har Nesset Næringsforum ansvaret for drift av 

Studiesenteret Nesset, der undervisning og drift er lokalisert i Aura Næringshage. 

Aura Næringshage er et mer spesialisert og spisset tilbud rettet mot en tydeligere målgruppe av 

etablerere som ønsker vekst. Utviklingsressursen i selskapet jobber hovedsakelig med bedrifter som 

er tilknyttet miljøet. Det viktig å jobbe for å tilrettelegge for at næringshagemiljøene utvikler seg som 

attraktive for de bedrifter som ønsker vekst. Næringshagen skal være en styrke for kommunene i 

forhold til utvikling av et bredt arbeidsmarked.  

Fokus på rekruttering og merkevarebygging for selskapet er viktig, og bør være en større del av 

jobben som skal gjøres i Aura Næringshage framover. Flere skal vite hvem og hva Aura Næringshage 

er, slik at flere etablerer velger våre miljø for sin etablering. Dette skaper arbeidsplasser, og bidrar til et 

mer mangfoldig og robust næringsliv. 

Se figur for mer forklaring på Aura Næringshage sin posisjon i virkemiddelapparatet.  
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Oversikt over lokalt - regionalt - nasjonalt virkemiddelapparat i forhold til etablerers muligheter

en klargjøring av Aura Næringshage sin posisjon i systemet for etablerer

en dør inn

Sunndal Næringsselskap (SUNS) og
Nesset Næringsforum (NN):

Første kontakt for etablerer, begge
lokalisert i næringshagen

- førstelinja

Begge utfører generelle oppgaver for
næringsutvikling på oppdrag fra

kommune

Aura Næringshage -
Sunndal og Nesset

- andrelinja

Veien videre for etablerer, "andrelinje" -
spesialisert og spisset tilbud om vekst i

et definert samlokaliseringsmiljø,
etablerer "flytter inn" i et miljø

Kunnskapsparker og høyskolemiljø,
Inkubasjon, Innovasjon Norge,

SkatteFunn, Internasjonalisering, EU
prosjekter,

- "tredjelinja"

i noen tilfeller også lokalt
virkemiddelapparat , med et spisset

tilbud for bedriftene

Spisset og spesialisert tilbud til
etablerer som har ønske og potensiale

for vekst. Etablerer har kommet seg
såpass langt i etablererløpet at de

etterspør mer tilpasset kompetanse og
miljø. Vi tilbyr begge deler og har alltid

plass til en til.

Tilbud til etablerere / godt etablert bedrifter
/eksisterende næringsliv som har et vekstpotensial

og et ønske om vekst. Rekrutteres inn i
inkubasjonstilbud og andre spesialiserte tilbud som
finnes ved kunnskapsparker eller Innovasjon Norge

Etablerer som har en
idè, og tar kontakt med

hoppid kontor og
førstelinje

Alder i hovedsak 0 - 5 år, alder på bedrift avhenger av
behov

1 år - ingen grense, fokus på vekst i bedrift eller
prosjekt, økt verdiskapning er fokus

Alder i hovedsak 1 - 10 år, etter hvordan bedriften
kompletterer miljøet - fokus på vekstpotensial

Etablerer får hjelp av
førstelinja, går så ut av

systemet, da de ikke har
behov for mer hjelp

Overgangen og samarbeidet
mellom bedrifter i lokalt
virkemiddelapparat er

sømløse og godt. Fokuset er
å dekke de behov etaberer

har på gitte tidspunkt

Overgangen og samarbeidet
mellom bedrifter i regionalt og
nasjonalt virkemiddel-apparat
er viktig. Fokuset er også her å

dekke de behov etablerer har på
gitte tidspunkt

Noen etablerere hopper
over det lokale apparatet
og går rett til regionalt/-

nasjonalt apparat
Etablerer flytter inn i
samlokaliseringene i

Sunndal/Nesset

Etablerer er inn til
rådvigning og
avklaring, får

avslag

Etablerer er lokalisert
utenfor med er med i
miljøet via samarbeid

Søknad om midler er til arbeid i
denne delen av

virkemiddelapparatet

?

VIKTIG: Det er fokus på etablerer, og etablerers
behov som kommer først i alt arbeidet vi gjør.

Alle etablerere er ulike, og det at vi, bak en dør i
Aura Næringshage, kan tilby den bredden av

tilbud som er vist i denne oversikten er en styrke
for våre kommuner.

- det eneste etablerer trenger å vite er at
han/hun skal komme til oss, veien videre hjelper

vi til med.
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Finansiering av aktivitetene i dag 

Enkelt oppsett:  
Grunnfinansiering + inntekt fra prosjektarbeid/rådgivning + deltakeravgift bedrift = Omsetning Aura NH 

Omsetning 2012: 1 830 817 
Omsetning 2013: 2 076 819 
 
Mer forklarende: 
Næringshageprogrammets grunnfinansiering på 1 200 000,- består av midler fordelt på følgende måte: 

SIVA     50 % = 600 000,- 

Møre og Romsdal fylkeskommune 25 % = 300 000,- 

Deltakerbedriftene deltakeravgift 25 % = 300 000,- 

For å kunne øke andel innbetalt deltakeravgift i grunnfinansieringen har Nesset i 2013 hatt 

sponsormidler fra Langset AS og Nesset Sparebank. Dette på bakgrunn av at de har få betalende 

målbedrifter pr i dag, og at de ønsker å jobbe for å øke dette antallet. Inkludert sponsormidlene bidro 

Nesset med underkant av 80 000,- i deltakeravgift. Totalt innbetalt deltakeravgift for 2013 var 

410 000,-. I tillegg har de midler fra Nesset Kraft som går til reduksjon av husleie.  

Grunnfinansieringen er bundet opp mot aktiviteter knyttet til og definert av næringshageprogrammet;  

→ Deltakelse i et utviklingsorientert miljø – faglig og sosialt 

→ Samarbeid og samhandling – nettverksbygging - Næringshagens nettverk 

→ Rådgivning, bistand i søknadsprosesser, være døråpner - økt verdiskapning 

→ Oppfølgingssamtaler - bedriftens status og utfordringer – vekst og utvikling 

→ Tilrettelegging for internasjonalisering for bedrifter der dette er en målsetning 

→ Tilrettelegging for kompetanseutvikling 

→ Markedsføring via nettsider / sosiale medier / media 

Dette er aktiviteter det rapporteres på i henhold til regler for FoUi relatert støtte og ESA sitt reglement 

på dette. Dette betyr at en for all gjennomført aktivitet for bedriftene i samlokaliseringen skal det kunne 

vise til en faktura på utført tjeneste. Dette er bedriftenes innbetalte deltakeravgift.  

I tillegg til aktiviteter relatert til næringshageprogrammet tilbys også tjenester som er viktige for 

bedriftenes hverdag som små og mellomstor bedrifter: 

→ God tilgang på merkantile tjenester og fasiliteter, som kopi/print/porto og møterom/kantine 

→ En person i resepsjonen som viser vei for kundene; bedriftenes ansikt utad og en merkantil 
tilbyder og koordinator 

→ Utvikle miljøet: Å få flere kompetansebedrifter inn i miljøet, jobbe med rekruttering / 
merkevarebygging / markedsføring, viktig arbeid for regioner som ikke har høyt tilfang av 
gründere, slik som både Sunndal og Nesset. 

Aura Næringshage har siden oppstarten hatt større omsetning enn grunnfinansieringen. Midler over 

grunnfinansieringen på 1 200 000,- går til å dekke de aktiviteter skissert ovenfor.  
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Utfordring 

Etter oppstart har selskapet hatt negativt resultat, med henholdsvis underskudd på 66 949,- i 2012 og 

133 035,- i 2013. Underskuddet i selskapets to første år vurderes ikke som dramatiske av styret, men 

man må ha på plass en bedre grunnfinansiering for å kunne jobbe enda bedre med utvikling av 

samlokaliseringsmiljøene i Nesset og Sunndal.  

Det er stor aktivitet i selskapet og den har vokst betraktelig siden oppstarten. Nye prosjekter er 

kommet til, sånn som Aura Kulturhage, og en ønsker større fokus og tilstedeværelse i Nesset sin 

avdeling. I Aura Næringshage er det ansatt en person i full stilling, som utviklingsressurs. I tillegg leies 

det inn ressurser fra Sunndal Næringsselskap og Nesset Næringsforum. For å utføre arbeidet optimalt 

ser en nå etter vel to år i drift at det er behov for å styrke bemanningen i selskapet, enten ved 

ansettelse, eller ved innleie. 

Forankring: Etter oppstarten i 2012 ser en nå tydelig at det er viktig med forankring i hele det lokale 

apparatet i forhold til næringsutvikling. Ved oppstart var fokus fra programeier og operatør at initiativet 

med å etablere en samlokalisering må komme fra bedriftene selv. Dette er riktig, men etter to år ser en 

behovet for at kommunene er mer med på å løfte prosjektet fram.  

Nesset kommune legger i disse dager fram utkast til Strategisk Næringsplan for Nesset på høring, og i 

tiltaksdelen nevnes Aura Næringshage under hovedsatsingsområdet «Industri og nyskapning», der 

tiltaket er å delta i drift og videreutvikling av Aura Næringshage. Dette ser vi på som positivt med tanke 

på videre forankring i Nesset. 

Sunndal kommune har gjennomført samme rullering av sine planer i vår, med høringsfrist 9. mai. Aura 

Næringshage er også i den planen en del av tiltakene for kommunens arbeid med næringsutvikling. 

Begge kommunale planer viser gode muligheter for større kommunal forankring i selskapet. 

Økonomi 

Kostnadsbudsjett Aura Næringshage: 

Lønnskostnader inkl. sosiale kostnader      kr  900 000,- 

Driftskostnader inkl. blant annet husleie og resepsjon/adm./support  kr     910 000,- 

Oppfølgingskostnader nasjonalt/regionalt     kr     150.000,- 

SUM kostnader         kr       1 960.000,- 

• Lønnskostnader inkluderer daglig ledelse og administrasjon, rådgivning, internasjonalt arbeid, 

kompetanseheving, regionsamarbeid, arbeid i avd. Nesset, arbeid med utvikling av 

programmet, rekruttering og utvikling av miljøet og nye prosjekter.  

• Driftskostnader inkluderer husleie Sunndal og Nesset, felleskostnader tilknyttet husleie, 

resepsjonsfunksjon i 50 % stilling i hovedmiljø (nettokostnad), merkantil support begge i 

begge miljø, regnskap og revisjonstjenester, andre driftsrelaterte kostnader.   
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• Oppfølgingskostnader inkluderer utgifter i forbindelse med deltakelse på samlinger i 

nettverket, kompetanseheving, konferansedeltakelse, faglige/sosiale arrangement og 

lignende.  

I Driftskostnader ligger følgende:  

Husleie Sunndal, kontorplass, resepsjon, vestibyle    kr 200 000,- 

Husleie Nesset, kontorplass, resepsjon      kr   60 000,- 

Diverse felleskostnader knyttet til leieavtaler     kr   80 000,- 

Merkantil funksjon i Nesset        kr  100 000,- 

Resepsjon/adm./support: Aura kjøper tjenester av SUNS til nettokost  kr 200 000,- 

Regnskap / revisjon: Aura kjøper tjenester av SUNS    kr   100 000,- 

Deler av kostnader ny administrativ ressurs *     kr 170 000,- 

Total          kr 910 000,- 

* skal kunne brukes i begge miljø, og finansieres som spleiselag med blant annet Aura Kulturhage 

Finansiering per år: 

Tilskudd SIVA         kr  600 000,-  

Tilskudd Møre og Romsdal fylkeskommune     kr     300.000,- 

Deltakeravgift iht. samarbeidsavtaler m/deltakerbedrifter    kr     400.000,- 

Tjenestesalg til deltakerbedrifter og lokalt næringsliv     kr    100.000,- 

Andel fra deltakerkommune Sunndal       kr 200 000,- 

Andel fra deltakerkommune Nesset      kr 160 000,- 

Andre inntekter, prosjektinntekter med mer      kr 200.000,- 

SUM finansiering         kr       1 960.000,- 

 

Søknad om støtte til kommunene Sunndal og Nesset 

Budsjett for 2014 baseres på erfaringer fra de to første driftsårene, og en ser at selskapet trenger 

støtte for å utvide ressursene i selskapet på det arbeidet som går ut over det som anses som 

aktiviteter knyttet til grunnbevilgningen.  

Vi søker derfor Sunndal og Nesset kommuner om midler til dette i følgene størrelsesorden: 

 

Sunndal kommune         kr  200 000,- 

Nesset kommune        kr  160 000,-  

 

Det er med bakgrunn i et ønske om økt aktivitet i arbeidet med å utvikle samlokaliseringsmiljøene i 

Sunndal og Nesset at vi søker om støtte fra begge vertskommunene.  

6



Ta gjerne kontakt for spørsmål.

Sunndalsøra 2/7 - 2014

For Aura Næringshage

Malene Aaram Vike

Dagligleder Styreleder
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Nesset kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2013/396-142 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 106/14 23.10.2014 

Nesset kommunestyre 94/14 06.11.2014 

 

Budsjettkorrigeringer 2. halvår 2014 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

 

1. Driftsbudsjettet for 2014 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 

 

 

Formål 
Reduserte utgifter / 

økte inntekter (+) 

Økte utgifter / 

reduserte inntekter (-) 

Komm fellesutg./-innt., inkl. kirkelig fellesråd 

 

27 000 

Rådmannens stab/støtte 42 000   

Skolefaglig rådgiver   36 000 

Servicekontor 62 000   

Politisk virksomhet 25 000   

Eidsvåg barne- og ungdomsskole (EIBUS) 1 396 000   

Indre Nesset barne- og ungdomsskule (INBUS) 55 000   

Barnehagene 124 000   

Helse og omsorg (HELO)   48 000 

Teknisk, samfunn og utvikling (TSU) 40 000   

Kultur 115 000   

NAV 870 000   

Skatteinntekter, mindre inntekter   1 062 000 

Salg av konsesjonskraft, mindre inntekter   2 800 000 

Nesset kraft as, mindre utbytte   1 651 000 

Nesset kraft as, mindre renteinnt ansvarlig lån   85 000 

Renter, netto (mindre inntekter)   300 000 

Reserver, ubrukt 439 000   

Bruk av disposisjonsfond 2 336 000   

Avdrag på lån, reduksjon 505 000   

Balanse 6 009 000 6 009 000 



 

 

2. Investeringsbudsjettet for 2014 korrigeres med følgende tall: 

 

 

Formål Budsjett 2014 

Endringer 

budsjett 

2014 

Korrigert 

budsjett 2014 

Totalramme 

(*=korr) 

600127 Badeplass Eidsvåg 1 633 000 1 600 000 3 233 000 *3 370 000 

600158 Flerbrukshall 5 000 000 -4 500 000 500 000 45 325 000 

600169 Relokalisering barnehage, 

             barne-/kulturskole 13 800 000 2 000 000 

 

15 800 000 

 

*19 900 000 

600228 Skansen – digitalisering  

             Eiendomsarkiv 100 000 -97 000 

 

3 000 

 

1 750 000 

600231 Etablere parkeringsplasser 

             EIBUS og HELOMS 330 000 100 000 

 

430 000 

 

*1 150 000 

600240 Overfør.ledn. til Raudsand 4 832 000 1 000 000 5 832 000 *7 750 000 

600244 Adressering i Nesset 892 000 -792 000 100 000 1 000 000 

600247 VA, vannmålere, innføring 681 000 -440 000 241 000 *560 000 

600248 VA, renseanl. Eidsvåg vannv 1 369 000 -1 000 000 369 000 *500 000 

600249 VA, avtale med grunneiere 

              Mørkvatnet 179 000 -179 000 

 

0 

 

200 000 

600257 Strandpromenade Eidsvåg 500 000 100 000 600 000 *1 100 000 

600258 Tiltak energi- og klimaplan 225 000 -225 000 0 225 000 

600259 Oppgrad SD-anlegg Eresfjord skole 172 000  150 000 322 000  *350 000 

600260 Nødstrømsaggregat NOS 546 000 145 000 691 000 *2 345 000 

600262 Behovsutredning pleie/omsorg 1 000 000 -400 000 600 000 1 000 000 

600263 Utskifting asbestledninger  

             Raudsand 500 000 -425 000 

 

75 000 

 

500 000 

600264 Utbedring lokaler til uteavdeling 1 846 000 -846 000 1 000 000 1 900 000 

600265 Tomter Furulund, tomt 7 og 8 0 47 000 47 000 *125 000 

600274 VA – Eresfjord vannverk – bedre  

             vannkvalitet  0 221 000 

 

221 000 

 

*1 120 000 

600277 Nødnett i Nesset, brann 300 000 -300 000 0 *350 000 

600278 Legesenter, innvendig rehabilitering 1 700 000 -1 650 000 50 000 *3 000 000 

600282 Legekontoret, fornying av  

             fastmontert utstyr 110 000 -110 000 0 110 000 

600284 Sikring kvikkleireområde i Eidsvåg 5 000 000 -3 500 000 1 500 000 *2 000 000 

600287 Eresfjord barnehage, gulv/kjøkken 200 000 150 000 350 000 *350 000 

600289 Vistdal bof.skap, vaske-/skyllerom 100 000 -100 000 0 *0 

600290 Overføringsledn. Meisal vannverk 4 000 000 -3 500 000 500 000 *6 500 000 

600291 VA, forlenge avløpsrør 600 000 -567 000 33 000 600 000 

Ny         Eidsvåg barnehage, inventar/utstyr 0 200 000 200 000 *200 000 

Ny         Eiendomsskatt, program/opplæring  600 000 600 000 *600 000 

Sum justert bevilgning totalt for 2014  -12 318 000   

 

Bevilgning til investeringer for 2014 reduseres med kr 12 318 000.  

 

Finansieringen justeres tilsvarende: 

Redusere antatt tilskudd (fra NVE):   kr   4 000 000  

Redusere kompensasjon for merverdiavgift:  kr   1 218 000  

Redusere bruk av lånemidler:   kr   7 100 000 

 



 

 

Behandling i Nesset formannskap - 23.10.2014  

Lynn Brakstad fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

Nesset Formannskap vil gjøre det som skal til for å ta ut det utbyttet fra Nesset Kraft AS som 

egentlig var tenkt for 2014. 

 

Punktene i rådmannens innstilling ble stemt over hver for seg. 

 

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 

Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Tilleggsforslaget fra Lynn Brakstad fikk 1 stemme og falt. 6 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 23.10.2014 

3. Driftsbudsjettet for 2014 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 

 

 

Formål 
Reduserte utgifter / 

økte inntekter (+) 

Økte utgifter / 

reduserte inntekter (-) 

Komm fellesutg./-innt., inkl. kirkelig fellesråd 

 

27 000 

Rådmannens stab/støtte 42 000   

Skolefaglig rådgiver   36 000 

Servicekontor 62 000   

Politisk virksomhet 25 000   

Eidsvåg barne- og ungdomsskole (EIBUS) 1 396 000   

Indre Nesset barne- og ungdomsskule (INBUS) 55 000   

Barnehagene 124 000   

Helse og omsorg (HELO)   48 000 

Teknisk, samfunn og utvikling (TSU) 40 000   

Kultur 115 000   

NAV 870 000   

Skatteinntekter, mindre inntekter   1 062 000 

Salg av konsesjonskraft, mindre inntekter   2 800 000 

Nesset kraft as, mindre utbytte   1 651 000 

Nesset kraft as, mindre renteinnt ansvarlig lån   85 000 

Renter, netto (mindre inntekter)   300 000 

Reserver, ubrukt 439 000   

Bruk av disposisjonsfond 2 336 000   

Avdrag på lån, reduksjon 505 000   

Balanse 6 009 000 6 009 000 

 

 

4. Investeringsbudsjettet for 2014 korrigeres med følgende tall: 

 

Formål Budsjett 2014 

Endringer 

budsjett 

2014 

Korrigert 

budsjett 2014 

Totalramme 

(*=korr) 

600127 Badeplass Eidsvåg 1 633 000 1 600 000 3 233 000 *3 370 000 

600158 Flerbrukshall 5 000 000 -4 500 000 500 000 45 325 000 



600169 Relokalisering barnehage, 

             barne-/kulturskole 13 800 000 2 000 000 

 

15 800 000 

 

*19 900 000 

600228 Skansen – digitalisering  

             Eiendomsarkiv 100 000 -97 000 

 

3 000 

 

1 750 000 

600231 Etablere parkeringsplasser 

             EIBUS og HELOMS 330 000 100 000 

 

430 000 

 

*1 150 000 

600240 Overfør.ledn. til Raudsand 4 832 000 1 000 000 5 832 000 *7 750 000 

600244 Adressering i Nesset 892 000 -792 000 100 000 1 000 000 

600247 VA, vannmålere, innføring 681 000 -440 000 241 000 *560 000 

600248 VA, renseanl. Eidsvåg vannv 1 369 000 -1 000 000 369 000 *500 000 

600249 VA, avtale med grunneiere 

              Mørkvatnet 179 000 -179 000 

 

0 

 

200 000 

600257 Strandpromenade Eidsvåg 500 000 100 000 600 000 *1 100 000 

600258 Tiltak energi- og klimaplan 225 000 -225 000 0 225 000 

600259 Oppgrad SD-anlegg Eresfjord skole 172 000  150 000 322 000  *350 000 

600260 Nødstrømsaggregat NOS 546 000 145 000 691 000 *2 345 000 

600262 Behovsutredning pleie/omsorg 1 000 000 -400 000 600 000 1 000 000 

600263 Utskifting asbestledninger  

             Raudsand 500 000 -425 000 

 

75 000 

 

500 000 

600264 Utbedring lokaler til uteavdeling 1 846 000 -846 000 1 000 000 1 900 000 

600265 Tomter Furulund, tomt 7 og 8 0 47 000 47 000 *125 000 

600274 VA – Eresfjord vannverk – bedre  

             vannkvalitet  0 221 000 

 

221 000 

 

*1 120 000 

600277 Nødnett i Nesset, brann 300 000 -300 000 0 *350 000 

600278 Legesenter, innvendig rehabilitering 1 700 000 -1 650 000 50 000 *3 000 000 

600282 Legekontoret, fornying av  

             fastmontert utstyr 110 000 -110 000 0 110 000 

600284 Sikring kvikkleireområde i Eidsvåg 5 000 000 -3 500 000 1 500 000 *2 000 000 

600287 Eresfjord barnehage, gulv/kjøkken 200 000 150 000 350 000 *350 000 

600289 Vistdal bof.skap, vaske-/skyllerom 100 000 -100 000 0 *0 

600290 Overføringsledn. Meisal vannverk 4 000 000 -3 500 000 500 000 *6 500 000 

600291 VA, forlenge avløpsrør 600 000 -567 000 33 000 600 000 

Ny         Eidsvåg barnehage, inventar/utstyr 0 200 000 200 000 *200 000 

Ny         Eiendomsskatt, program/opplæring  600 000 600 000 *600 000 

Sum justert bevilgning totalt for 2014  -12 318 000   

 

Bevilgning til investeringer for 2014 reduseres med kr 12 318 000.  

 

Finansieringen justeres tilsvarende: 

Redusere antatt tilskudd (fra NVE):   kr   4 000 000  

Redusere kompensasjon for merverdiavgift:  kr   1 218 000  

Redusere bruk av lånemidler:   kr   7 100 000 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

I hht kommunelovens § 47 nr. 1 er årsbudsjettet bindende for underordnede organer. I kommentarene 

til loven er det utdypet at dette gjelder både administrasjon og de folkevalgte organene. Dersom det 



skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som års-

budsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret, jf. § 47 nr. 2.  

 

I samme paragraf nr. 3 skal kommunestyret gjøre nødvendige endringer i budsjettet når det gjøres 

kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller vesentlig økning i utgiftene i forhold 

til budsjettet. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av tertialrapport pr 31.8.2014 fremkommer det avvik som rådmannen 

mener det er grunn til å korrigere for.  

 

Driftsbudsjettet: 

 

Tabellen viser at enhetenes rammer kan reduseres med totalt kr 2 618 000 (kolonne 7). Forklaringene 

følger nedenfor med henvisning til kolonnene (fra 1-6). 

 

Enhet 
 
(alle tall i 1000 kr) 

K 39/14 
Arb.g.avg. 
14,1 til 10,6  
fra 1.7.2014 

 
Prognose 
31.8.14 
 

Stats- 
budsj 
2014 

Annet Totalt 

1 2 3 4 5 6 7 

Komm fellesutg./-innt., inkl. kirkelig fellesråd 36 -9       27 

Rådmannens stab/støtte 77 -119       -42 

Skolefaglig rådgiver 41 -5       36 

Servicekontor -71 -38     47 -62 

Politisk virksomhet 2 -27       -25 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole (EIBUS) -196 -350 -800 -50   -1 396 

Indre Nesset barne- og ungdomssk. (INBUS) 108 -150   -13   -55 

Barnehagene 72 -196       -124 

Helse og omsorg (HELO) 237 -1 189 1 000     48 

Teknisk, samfunn og utvikling (TSU) 104 -144       -40 

Kultur -58 -25   -32   -115 

NAV -50 -20 -800     -870 

ALLE 302 -2 272 -600 -95 47 -2 618 

 

Kommunestyret vedtok innsparinger med kr 1,942 mill i sitt budsjettmøte 12.12.1013. I 

kommunestyret møte 22.5.2014, sak 39/14 ble det tatt stilling til tiltak med konsekvenser. 

Kommunestyret vedtok tiltak tilsvarende kr 1,640 mill. Dette gav en differanse på kr 0,302 mill og 

rådmannen kunne derfor ikke utføre budsjettkorrigering med grunnlag i saken. Enhetenes budsjett 

korrigeres i forhold til K-sak 39/14 med kr 0,302 mill (kolonne 2).  

 

Rammeoverføringer, skjønnsmidler differensiert arbeidsgiveravgift 

Kommunene har mottatt brev av 25.9.2014 fra fylkesmannen om at kommunene må legge til grunn at 

endringene i arbeidsgiveravgifta blir nøytral for kommuneøkonomien, både for årsbudsjett og 

økonomiplan. Vi har beregnet at enhetene vil spare anslagsvis kr 2 272 000 i arbeidsgiveravgift for 2. 

halvår 2014 og rammene korrigeres i forhold til dette (kolonne 3). 

Ved framlegging av statsbudsjettet har fylkesmannen i sitt brev av 8.10.2014 sagt at kommunene får 

beholde det de har fått for mye kompensert for differensiert arbeidsgiveravgift i 2014, kr 2,143 mill. 

Fylkesmannen vil ta hensyn til dette ved tildeling av skjønnsmidler i 2015.  

 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole 

Rapportering per 31.8.2014 viser at enheten vil få vesentlig innsparing på sitt budsjett. Dette er 

estimert til kr 800 000 for hele året (kolonne 4). I dette anslaget ligger det inne vakanse i stillinger, 

vikarlærere som har lavere lønn enn budsjettert, samt større refusjoner enn forutsatt. 



 

Helse og omsorg 

Rapportering per 31.8.2014 viser at enheten vil få store overskridelser på den kommunale 

medfinansieringsordningen (betaling til helseforetaket), anslagsvis kr 650 000. I tillegg har det i 

perioder vært stort behov for innleie av ekstrahjelp og overtid innen pleie og omsorg, til sammen ca.  

kr 663 000. Overtid kommer som følge av at vikarer ikke er tilgjengelig og derfor må fast ansatte 

pålegges å arbeide ut over sin normaltid. Statstilskudd til ressurskrevende brukere ble kr 313 000 

høyere enn det som ble inntektsført i 2013. Dette kommer til utbetaling i 2014 og bidrar til at netto 

behov for tilleggsbevilgning er på kr 1 000 000 (kolonne 4). 

 

NAV 

Nesset kommune har vedtatt å bosette flyktninger. Kommunen får statlig tilskudd som skal dekke alle 

kommunens kostnader i forbindelse med bosetting etter introduksjonsloven og sosialtjenesteloven. Det 

statlige tilskuddet per bosatt flyktning reduseres i år 2 og år 3. Dette gjøres fordi den bosatte da skal 

kunne klar seg selv etter hvert som den bosatte kommer i utdanning og arbeid. Samlet vil enheten få en 

merinntekt på anslagsvis kr 800 000 i 2014 (kolonne 4). 

 

Frukt og grønt i grunnskolene 

Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 å avvikle ordningen med frukt og grønt 

i grunnskolen høsten 2014. Skolene får redusert sin ramme med kr 63 000 i 2014, henholdsvis  

kr 50 000 for EIBUS og kr 13 000 for INBUS (kolonne 5). 

 

Kulturskoletime i skole/SFO 

Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 å avvikle ordningen med én uketime 

frivilling og gratis kulturskoletilbud (kulturskoletimen) fra høsten 2014. Budsjettet for 2014 reduseres 

med kr 32 000 for kultur (kolonne 5).  

 

Servicekontoret 

Nedre Hammervoll 19 og 21 ble solgt 1. september og Eikesdal barnehage 1. oktober 2014. 

Kommunen vil ikke få inntekter av husleie for oktober – desember 2014, som er budsjettert med  

kr 47 000. Det er ikke mulig å dekke dette innenfor enhetens budsjett (kolonne 6). 

 

Økonomisk rapport per 31.8.2014 viser også at kommunens inntekter svikter i vesentlig grad. 

 

Skatteinntekter 

Prognose på antatt skattesvikt er på kr 1,062 mill. Skatteinngangen totalt for landet antas å bli mindre 

enn forventet i revidert nasjonalbudsjett. Nesset kommune bruker ikke å avvike mye fra nasjonal 

prognose og sannsynligheten for redusert skatteinngang er stor. Rådmannen foreslår å korrigere 

budsjettet med dette beløpet. 

 

Nesset kraft as – konsesjonskraftinntekter  

Nesset kraft as har gjennom hele året gitt en prognose på lave inntekter ved salg av kommunens 

konsesjonskraft. Prognosen har ligget på kr 2,7 mill - kr 3,0 mill lavere inntekter enn det som 

kommunestyret har vedtatt i sitt budsjett for 2014. Siste prognose per 31.8.2014 anslår en inntektssvikt 

på kr 2,9 mill. Rådmannen legger en svikt på kr 2,8 mill til grunn for budsjettkorrigering. 

 

Nesset kraft as – utbytte, renter ansvarlig lån 

Generalforsamlingen for Nesset kraft as vedtok i sitt møte den 22. mai d.å. et utbytte som er kr 1,651 

mill lavere enn kommunestyret har vedtatt i sitt budsjett for 2014. I tillegg vil renter av ansvarlig lån 

bli totalt kr 85 000 lavere enn budsjettert. Dette er eksakte tall som rådmannen foreslår å korrigere 

budsjettet for. 

 



Finans 

Beholdning i bank har vært lavere enn forventet, og på grunn av dette blir det lavere renteinntekter 

med ca. kr 300 000. I tillegg kan det se ut til at kalkulatoriske renteinntekter fra selvkostområdet 

(VARSF) kan bli kr 100 000 mindre enn antatt. Rådmannen korrigerer for lavere renteinntekter med 

netto kr 300 000.  

 

Svikten i inntekter og finans oppveies noe av reduksjonen på enhetene og rådmannen foreslår følgende 

restfinansiering med bruk av reserver, disposisjonsfond og redusert avdrag på lån. 

 

Reserver (lønn) 

For lønnsoppgjøret var det avsatt kr 5,4 mill som reserve. Oppgjøret er beregnet til 3,34% 

årlønnssvekst, kr 4,961 mill. Det vil si at det står igjen en rest på reserve på kr 0,439 mill som kan 

benyttes til andre formål. 

 

Disposisjonsfond 

Rest på disposisjonsfond etter alle vedtak om disponering er på kr 2,336 mill. Rådmannen foreslår å 

benytte alt av disposisjonsfondet.  

 

Avdrag på lån 

Ifølge kommunelovens § 50 nr. 7 a skal kommunens samlede lånegjeld avdras med like årlige avdrag. 

Gjenstående løpetid for samlet gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens 

anleggsmidler ved siste årsskifte. 

Beregninger for 2014, som er gjort i henhold til Kommunal- og regionaldepartementet beskrivelse, 

viser at kommunen skal betale kr 8,10 mill iht. lovens krav. Kommunen har budsjettert med 

innbetaling av kr 9,25 mill avdrag. Dette vil si en betaling på kr 1,15 mill utover lovens krav. 

Beregninger må gjøres hvert år etter at regnskapet er avlagt. Rådmannen forslår å redusere 

avdragsbetalingen med kr 505 000 for å balansere budsjettet for 2014. 

 

Investeringsbudsjettet: 

 

600127 Badeplass Eidsvågleira 

Prosjektet er avsluttet og badeplassen er tatt i bruk. Overskridelse i forhold til bevilget ramme skyldes 

endringer/tilleggsbestillinger på bygg, steinplastring ved HC-rampe, etablering HC-rampe m.m. Det er 

innvilget tippemidler på kr. 590 000,-. Budsjettramme for 2014 og totalrammen for prosjektet må økes 

for å utjevne avviket. 

Budsjett 2014: Økes med kr 1 600 000 til kr 3 233 000. 

Totalramme: Økes med kr 870 000 til kr 3 370 000. 

 

600158 Flerbrukshall 

Kontraheringsfase igangsatt. Igangsetting forutsatt godkjenning, vil skje ca. april 2015. Påløper 

lønnskostnader og konsulentbistand i 2014. Anslag på bruk av budsjetterte midler i 2014 er kr 0,5 mill. 

Budsjett 2014: reduseres med kr 4 500 000, til kr 500 000. 

Totalramme: ingen endring kr 45 325 000. 

 

600169 Relokalisering Eidsvåg barnehage, barneskole og kulturskole 

Tilbygget ved Eidsvåg barneskole er ferdig og tatt i bruk. Mellomtrinnet ved Eidsvåg barne- og 

ungdomsskole er flyttet og samlokalisert med småtrinnet. Kulturskolen har flyttet fra gamleskolen på 

Langset til barneskolen. Arbeidet med ombygging av Mellomtrinnet til barnehage er igangsatt og det 

forventes at barnehagen kan flytte inn i de nye lokalene innen utgangen av året. Det påløper en del 

merkostnader i prosjektet, hovedsakelig knyttet til krevende branntekniske tiltak for at bygget skal 

kunne godkjennes som barnehage og elektriske installasjoner. 

Budsjett 2014: Økes med kr. 2 000 000,- til kr. 15 800 000,- 



Totalramme: Økes med kr. 2 500 000,- til kr. 19 900 000,- 

 

600228 Skansen – digitalisering av eiendomsarkiv 

Eldre bygge-, delings- og landbruksarkiv er gjort elektronisk. Planarkiv gjenstår. Prosjektet er 

forsinket fra IKT ORKidé og for Nesset sin del forventes planarkivet ryddet og digitalisert i 2015. 

Budsjett 2014: Reduseres med kr 97 000 til kr 3 000. Kr 97 000 forskyves til 2015. 

Totalramme: ingen endring, kr 1 750 000. 

 

600231 Etablering av parkeringsplasser EIBUS og HELOMS 

Prosjektet er i sluttfasen. Gjerde og belysning er etablert. Det som gjenstår er oppmerking av 

parkeringsplasser. Kostnadene med innkjøp og oppsetting av gjerde ble høyere enn antatt og det er 

derfor behov for at både årets budsjettramme og totalrammen økes med kr. 100 000,-. Merkostnaden er 

hovedsakelig knyttet til oppmerking av parkeringsplasser og lønnskostnader til prosjektledelse. 

Budsjett 2014: Økes med kr. 100 000,- til kr. 430 000,-  

Totalramme: økes med kr 100 000,- til kr 1 150 000,-. 

 

600240 VA – Overføringsledning til Raudsand 

Prosjektet gjelder bygging av ny overføringsledning fra Brekken til Raudsand, for slik å knytte 

Raudsand vannverk til Eidsvåg vannverk. Hensikten er å bedre vannkvaliteten for abonnentene på 

Raudsand. Gravearbeidene fullføres i løpet av oktober, og det forventes at vannet knyttes på i løpet av 

året. Formannskapet er tidligere blitt informert om en sprekk i totalrammen på kr. 1 400 000,-, men 

denne sprekken ser vi for oss blir litt større. Merkostnadene skyldes hovedsakelig endring av trasevalg 

og kostnader i forbindelse med arkeologiske utgravinger av kavlvegen.  

Budsjett 2014: Økes med kr. 1 000 000,- til kr. 5 832 000,-. 

Totalramme: Økes med kr. 1 600 000,- til kr. 7 750 000,-. 

 

600244 Adressering i Nesset  

Prosessen med å inngå rammeavtaler for innkjøp av adresseskilt er i sluttfasen. Forhåpentligvis vil 

første skiltleveranse være innkjøpt og klar for montering innen utgangen av året. Budsjettrammen for 

2014 er på kr 892 000,-. Av dette ser vi for oss at kr 100 000,- vil kunne brukes inneværende år. 

Restbeløpet på kr 792 000,- overføres til 2015.  

Budsjett 2014: Reduseres med kr. 792 000,- til kr. 100 000,-. Resterende beløp overføres til 2015. 

Totalramme: ingen endring, kr 1 000 000. 

 

600247 VA – vannmålere, innføring 

Prosjektet er avsluttet. Regnskapstall viser et mindreforbruk på kr. 440 000,-. 

Budsjett 2014: Reduseres med kr. 440 000,- til kr. 241 000,- 

Totalramme: Reduseres med kr. 440 000,- til kr. 560 000,-. 

 

600248 VA – renseanlegg Eidsvåg vannverk 

Bakgrunnen for prosjektet er mattilsynets pålegg om ytterligere rensing av drikkevannet kommunen 

tar fra Mørkvatnet. Det er igangsatt et forprosjekt som skal lede fram til valg av rensemetode. 

Forprosjekt er i sluttfasen og det forventes avsluttet innen påske 2015. Totalrammen på kr 1 500 000,- 

ser ikke ut til å bli brukt opp og kan reduseres med kr. 1 000 000,-. 

Budsjett 2014: Reduseres med kr. 1 000 000,- til kr. 369 000,- 

Totalramme: Reduseres med kr. 1 000 000,- til kr. 500 000,-. 

 

600249 VA – avtale med grunneiere Mørkvatnet 

Jordskifteretten har avsagt dom i saken som gjelder rettighetsforhold rundt vann- og 

tappingsrettigheter i Mørkvatnet. Det er imidlertid ennå uklart om hvorvidt kommunen kan nekte 

regulering av vannet og om dette vil få en økonomisk konsekvens. Kommunen vurderer å fremme sak 

for skjønnsretten for å få avklart disse forholdene.  



Budsjett 2014: Reduseres med kr. 179 000,-, resterende beløp overføres 2015. 

Totalramme: ingen endring, kr 200 000. 

 

600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum 

Prosjektet er i rute og gjennomføres høsten 2014. Det er behov for tilleggsbevilgning på kr 100 000 for 

å dekke inn prisstigning. Det vurderes bruk av midler for prosjekt Eidsvåg Sentrum, for å steinplastre 

front mot Langfjorden. PS! Oppstart etter ferien er ikke registrert. Følges opp av prosjektleder og 

enhetsleder. 

Budsjett 2014: økes med kr 100 000 til kr 600 000. 

Totalramme: økes med kr 100 000 til kr 1 100 000. 

 

600258 Tiltak energi- og klimaplan 

Prosjektet har ikke kommet i gang på grunn av ressursmangel på enheten. Omfanget av prosjektet må 

kartlegges gjennom et forprosjekt før de konkrete tiltakene blir tatt inn i økonomiplanen. Midlene 

overføres til neste år, men prosjektet vil ikke bli oppstartet før ny prosjektleder er ansatt på enheten. 

Budsjett 2014: Reduseres med kr. 225 000,- til kr. 0,-. Rammen overføres til 2015. 

Totalramme: Ingen endring, kr. 225 000,-. 

 

600259 Oppgradering SD-anlegg Eresfjord skule 

Oppgradering av SD-anlegg ved Eresfjord barne- og ungdomsskole gjennomføres i uke 41. Skolen vil 

dermed få sentraldriftsstyringssystem likt kommunens anlegg forøvrig. Kostnadene med utbedring og 

oppgradering av anlegget er høyere enn tidligere kartlegging har vist. Prosjektet trenger en 

tilleggsbevilgning og justering av totalrammen i tråd med de økte kostnadene. Årets ramme økes med 

kr 150 000,-.  Prosjektet forventes avsluttet i 2014.   

Budsjett 2014: Økes med kr. 150 000,- til kr. 322 000,- 

Totalramme: Økes med kr. 150 000,- til kr. 350 000,- 

 

600260 Nødstrømsaggregat NOS 

Prosjektet er ferdigstilt. Den økonomiske rammen var ikke tilstrekkelig, og det er behov for 

tilleggsbevilgning på kr 145 000. 

Budsjett 2014: økes med kr 145 000 til kr 691 000. 

Totalramme: økes med kr 145 000 til kr 2 345 000. 

 

600262 Behovsutredning pleie og omsorg 

Arbeidet med utredning av de 6 alternativene er i gang. Vatne arkitekter arbeider med selve 

skisseutkastene til alle alternativene. Forventet presentasjon av skisseutkastene i november 2014. Av 

bevilget ramme 2014 på kr 1 000 000,- forventes kr 600 000,- brukt i inneværende år. Kr 400 000,- 

overføres til 2015 da med hensikt å jobbe videre med de alternativene kommunen ønsker å gå videre 

med i forprosjektet. 

Budsjett 2014: Reduseres med kr. 400 000,- til kr. 600 000,-. Resterende ramme overføres 2015. 

Totalramme: Ingen endring, kr. 1 000 000,-. 

 

 

600263 VA – Utskifting asbestledninger Raudsand 

Det er hentet inn priser og gjort en del forberedende arbeider. Enheten har ikke kapasitet til å starte på 

utførelsen av dette prosjektet inneværende år. Oppstart forventes i 2015. Av årets ramme på kr 

500 000 har det kun gått lønnskostnader.  

Budsjett 2014: Reduseres med kr. 425 000,- til kr. 75 000,-. Resterende ramme overføres 2015. 

Totalramme: ingen endring, kr 500 000. 

 

600264 Utbedring lokaler til uteavdelinga 



Prosjektet består av to delprosjekter. Siden enheten arbeider både med vann- og avløpsledninger i 

løpet av en arbeidsdag, er det gitt pålegg fra arbeidstilsynet om at det opprettes egne rene og skitne 

soner i bygget. En del av prosjektet går derfor på å lukke dette avviket og bringe bygget i samsvar med 

pålegget. Den andre delen av prosjektet gjelder en generell utbedring av selve bygget, blant annet må 

taket tettes, ventilasjonen må delvis skiftes ut, garderobefasilitetene til de ansatte må forbedres og 

uteområdet skal asfalteres. Selv om prosjektet er igangsatt ser vi ikke for oss at prosjektet vil bli 

avsluttet før neste år. 

Budsjett 2014: Reduseres med kr. 846 000,- til kr. 1 000 000,-. Resterende ramme overføres 2015. 

Totalramme: Ingen endring, kr. 1 900 000,-. 

 

600265 VA – Tomter Furulundfeltet, tomt 7 og 8 

Prosjektet er ferdig og regnskapstall viser en totalkostnad på kr. 125 000,- 

Budsjett 2014: Økes med kr. 47 000,- til kr. 47 000,- 

Totalramme: Reduseres med kr. 125 000,- til kr. 125 000,-. 

 

600274 VA – Eresfjord vannverk – bedring av vannkvalitet 

Prosjektet gjelder omlegging til ny vannkilde for Eresfjord vannverk, fra Dokkelva til 

grunnvannsbrønn. Prosjektet var forventet avsluttet i 2013 og det er ikke budsjettert prosjektmidler for 

inneværende år. Prosjektet har imidlertid hatt utgifter, hovedsakelig knyttet til pumpehuset på Syltebø 

(installasjon av styresystemer og oppstart av anlegget). Kommunen er i en dialog med Småkraft as 

vedrørende medfinansiering av anleggskostnadene. Størrelsen på dette beløpet blir ikke bestemt før 

2015. 

Budsjett 2014: Økes med kr. 221 000,- til kr. 221 000,-. 

Totalramme: Økes med kr. 270 000,- til kr. 1 120 000,-. 

 

600277 Nødnett i Nesset, brann 

Tetra nødnett iverksettes senhøstes 2015. Utstyret er satt i bestilling, men det blir ikke behov for 

budsjettert bevilgning i 2014. Det forventes en mindre overskridelse grunnet prisstigning, og behov for 

flere håndholdte enheter enn tidligere antatt. Nærmere om dette når endelig omfang er klart. 

Budsjett 2014: reduseres med kr 300 000 til kr 0. 

Totalramme: økes med kr 50 000 til kr 350 000. 

 

600278 Legesenter – innvendig rehabilitering 

Prosjektet gjelder innvendig rehabilitering/renovering av legesenteret. Prosjektet er under planlegging 

men det forventes ikke oppstart i prosjektet før ny prosjektleder er ansatt på enheten. Så langt er det 

kun påløpt lønnsmidler i forbindelse med planleggingen. Totalrammen er satt til kr. 1 700 000,-, men i 

løpet av planleggingsfasen er det avdekket behov som tilsier at prosjektet blir en del mer omfattende 

enn først tenkt. 

Budsjett 2014: Reduseres med kr. 1 650 000,- til kr. 50 000,-. Resterende ramme overføres 2015. 

Totalramme: Økes med kr. 1 300 000,- til kr. 3 000 000,-. 

 

600282 Legekontoret – fornying av fastmontert utstyr 

Denne investeringen henger sammen med renovering av legekontoret, jf. prosjekt 600278. Prosjektet 

utsettes derfor til 2015. Bevilgningen for 2014 vil ikke bli benyttet i år. 

Budsjett 2014: Reduseres med kr 110 000 til 0. 

Totalramme: ingen endring, kr 110 000. 

 

600284 Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 

Prosjektet lyses ut på anbud i august september. Gjennomføres i november 2014 - januar 2015. NB! 

Kalkyle ikke klar ennå. Det er behov for at deler av bevilgning overføres til 2015. I budsjettet for 2014 

er det avsatt kr 5 mill hvor 80 prosent av bevilgningen er forutsatt dekt av tilskudd/refusjon fra NVE. 



Tilskudd til formålet er foreløpig ikke avklart. Bevilgning i 2014 finansieres med andre midler. Det ser 

ut til at behovet for midler ikke er så stort som bevilget i budsjettet for 2014. 

Budsjett 2014: reduseres med kr 3 500 000 til kr 1 500 000. Tilskudd reduseres med kr 4 000 000 til 0. 

Totalramme: reduseres med kr 2 000 000 til kr 3 000 000. 

 

600287 Eresfjord barnehage – nytt gulv/kjøkken 

Prosjektet gjelder utskifting av gulv og kjøkkeninnredning ved Eresfjord barnehage. Etter at prosjektet 

var satt i gang anførte Kystlab avvik på baderom/vaskerom på grunn av råteskader. Tiltak for å lukke 

avviket ble tatt inn i prosjektet noe som resulterer i et merforbruk på kr. 150 000,-. Prosjektet avsluttes 

2014. 

Budsjett 2014: Økes med kr. 150 000,- til kr. 350 000,- 

Totalramme: Økes med kr. 150 000,- til kr. 350 000,-. 

 

600289 Vistdal bofellesskap, vaske-/skyllerom, inkl. bekkenspyler 

Prosjektet ses i sammenheng med budsjettprosessen som har vært gjennomført i 2014 og med de 

reduksjoner som er foretatt. Brukergruppen ved bofellesskapet er endret. Det er derfor ikke lenger 

behov for bevilgningen til formålet. 

Budsjett 2014: Reduseres med kr 100 000 til kr 0. 

Totalramme: Reduseres med kr 100 000 til kr 0. 

 

600290 VA – Overføringsledning Meisal vannverk 

Prosjektet erstatter tidligere prosjekt 600216 – Utvidelse Meisal vannverk, og omfatter bygging av ny 

overføringsledning fra Tiltereidet til Meisal vannverk. Prosjektet ses i sammenheng med den totale 

vannforsyningen i Eidsvåg-området, både med tanke på kapasitet og rensing, og vil bli beskrevet i 

hovedplan vann. Kr 500 000,- forventes brukt i 2014, hovedsakelig lønnsmidler, konsulenttjenester og 

kostnader knyttet til bygging av nytt pumpehus på Tiltereidet. Resterende ramme overføres 2015. Det 

er imidlertid knyttet stor usikkerhet til om bevilget totalramme vil være tilstrekkelig, dette avhenger av 

hvilke traseer og løsninger som velges. Et grovt anslag basert på erfaringstall fra pågående prosjekter 

viser en totalkostnad på kr. 6 500 000,-. Løsningsvalg og nøyaktige beregninger vil bli foretatt i løpet 

av vinteren. 

Budsjett for 2014: Redusert med kr. 3 500 000,- til kr. 500 000,-. Resterende ramme overføres 2015. 

Totalramme: Økes med kr 2 500 000,- til kr 6 500 000,-. Prosjektet forventes utført 2015. 

 

600291 VA – forlengelse av avløpsrør  

Hovedavløpet for Eidsvåg sentrum går i sjøledning fra Sjøgarden og ut i fjorden. Denne er i dårlig 

forfatning og må skiftes ut. Det ble gjort en midlertidig reparasjon i 2012, men skal skiftes ut i sin 

helhet, samt at den skal forlenges lenger ut i sjøen. Prosjektet er i planleggingsfasen, men vil ikke bli 

utført før tidligst 2015. 

Budsjett 2014: Reduseres med kr. 567 000,- til kr. 33 000,-. Resterende ramme overføres til 2015. 

Totalramme: Ingen endring, kr. 600 000,- 

 

Eidsvåg barnehage – inventar og utstyr (nytt prosjekt) 

Etter pålegg fra Arbeidstilsynet og Kystlab as skal barnehagen ha arbeidsplasser og pauserom for 

personalet og arbeidsrom/møterom, blant anna for arbeid med barn med spesielle behov. Skolen har 

satt igjen noe utsyr på mellomtrinnet som barnehagen kan ta i bruk, men det er fortsatt behov for 

ytterligere inventar og utstyr. I tillegg er det behov for datamaskiner til styrere og pedagogiske ledere. 

Det er behov for kr 200 000 til å dekke denne kostnaden i 2014. Inventar og utstyr bør være på plass til 

oppstart. 

 

Eiendomsskatt, programvare/opplæring (nytt prosjekt) 

I formannskapets arbeidsmøte med økonomiplan for 2015-2018 den 15.10.14, kom det fram at Nesset 

kommune står framfor store økonomiske utfordringer i perioden. Ut fra dette ønsket medlemmene at 



rådmannen la fram saken om utvidelse av eiendomsskatteområdet i Nesset til ny vurdering. Hvis det 

blir politisk bestemt å utvide eiendomsskatteområdet er det behov for investering og opplæring i ny 

programvare. Programvaren skal ivareta beregning av eiendomsskattegrunnlag for alle eiendommer i 

Nesset kommune. Dette er estimert til en kostnad på kr 600 000. Investeringen er nødvendig å foreta i 

2014 hvis kommunen skal få inntekter allerede fra 2015. 

 

Vurdering 

Ved framlegging av rapport for 1. tertial bestemte kommunestyret at gruppelederne for de politiske 

partiene i kommunestyret skulle sammen med administrasjonen skape balanse i budsjett og 

økonomiplan. Rådmannen la fram nedskjæringsforslag og forslag om å øke inntektene. Gruppen hadde 

4 møter uten at rådmannen fikk politiske signaler om hva de folkevalgte ville velge. I møtene med 

gruppelederne i kommunestyret var det forslag om ekstraordinær generalforsamling i Nesset kraft as 

for å vurdere ekstra utbytte, uten at dette ble et konkret forslag fra politisk side. Rådmannen har heller 

ikke fått signaler om at politikerne ønsker å redusere tjenestetilbudet.  

 

I fylkesmannens brev av 8.10.2014 går det fram at Nesset kommune får beholde for mye 

kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift med kr 2,143 mill i 2014. Dette hjelper godt når 

rådmannens skal legge fram budsjettkorrigeringer og samtidig ha balanse i budsjettet for 2014. Men 

det er viktig å forstå at det her brukes inntekter som egentlig tilhører 2015 og de økonomiske 

utfordringene forskyves. 

 

Rådmannen har korrigert budsjettet ut fra framlagte prognoser og brukt resten av disposisjonsfondet. 

Disposisjonsfond er et fond som skal ta høyde for svingninger i inntekter og evt. utgifter. Rådmannen 

kunne valgt å redusere avdragsbetalingen med ytterligere kr 0,5 mill istedenfor bruk av 

disposisjonsfond. Konsekvensen med mindre avdragsbetaling gir økt rentekostnad senere i perioden.  

 

Rådmannen har med dette korrigert for de vesentligste avvikene i budsjettet. Målet er å unngå et 

regnskapsmessig merforbruk ved årets slutt. Hvis det skulle bli mer inntekter enn det er korrigert for 

her, og enhetene greier å spare mer enn budsjettert, kan det til slutt bli mindreforbruk. Da blir 

avsetning til disposisjonsfond effektuert. Det er budsjettert med avsetning til disposisjonsfond med til 

sammen kr 2,6 mill. 

 

Bevilgning til investeringer har vært mye høyere enn teknisk drift har greid å effektuere. Spørsmålet er 

om forventningene til hva som er mulig å gjennomføre har vært for høy i forhold til hva som realistisk 

er mulig å få gjennomført. Resultatet er at del prosjekter ikke har hatt en ønsket framdrift i forhold til 

bevilgning og det betyr at bevilgninger ikke vil bli brukt opp i 2014. En god del av disse prosjektene 

vil komme igjen i økonomiplan for 2015-2018.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Bruk av disposisjonsfond og redusert avsetning til disposisjonsfond fører til mindre reserver senere år.  

 

Betydning for folkehelse 

Ingen 
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Søknad om skjenkebevilling - Smia AS 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling 

2 Prosjektbeskrivelse Vertshuset Eidsvåg AS / Smia AS 

 

 

Rådmannens innstilling 

Smia AS v/Bodil K. Eidsør gis skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk på Smia AS i perioden 

2014-2016. 

 

Skjenkebevilling gis under forutsetning, og kan tre i kraft når: 

 Politi, skatteetaten og sosialtjenesten ikke har noen bemerkinger. 

 Bekreftelse på firmaregistrering fra Mattilsynet og Brønnøysund fremlegges. 

 

Andre forutsetninger: 

Skjenking av alkoholholdig drikk inne, under 22 volumprosent 

kan skje alle dager, kl 12.00 – 02.00 

Skjenking av alkoholholdig drikk inne, under 60 volumprosent 

kan skje alle dager kl 13.00 – 01.00 

Skjenking av alkoholholdig drikk ute under 22 volumprosent  

kan skje alle dager kl 13.00 – 24.00 

 

Skjenkebevillingen kan ikke utøves på andre områder enn på definert område ute og inne. 

 

Som styrer godkjennes Bodil K. Eidsør 

Som stedfortreder for styrer godkjennes Terje Morewood. 

 

Det betales et årlig bevillingsgebyr på bakgrunn av forrige års salgsvolum etter satser fastsatt i 

alkoholloven og beregnet gebyr av kommunen. 

 

Bevilling gis i hjemmel i alkohollovens kap. 1-11, og kommunens forskrift til lov om omsetning av 

alkoholholdig drikk og serveringsloven. Bevilling gis til 30.06.2016 

 



Saksopplysninger 

Smia AS v/ Bodil Eidsør søker om skjenkebevilling i perioden 2012 – 2016. 

Det søkes om serveringsbevilling i tillegg, denne innvilges administrativt i henhold til Reglement for 

delegasjon - Nesset kommune, 4.2.1, ”Rådmannen er delegert myndighet etter serveringsloven av 13. 

juni 1997 nr. 55” 

 

Ny eier kan drive på forrige eiers bevilling i en overgangsperiode på tre måneder i påvente av at ny 

eiers søknad om skjenkebevilling blir behandlet, i henhold til Alkoholloven § 1.10.2.2 - Drift i 

overgangsperiode. 

 

I søknaden er Bodil K. Eidsør satt som styrer og Terje Morewood som stedfortreder for styrer. 

Bodil K. Eidsør har bestått nødvendige prøver, etablererprøven og kunnskapsprøven i alkoholloven. 

Terje Morewood har bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. 

 

Skjenkestedet har åpningstid: 

kl. 12.00 – 22.00 mandag – torsdag, søndag og helligdager. 

kl. 12.00 – 02.00 fredag – lørdag 

 

Det søkes om å skjenke all alkoholholdig drikk inne og ute i skjenkestedets åpningstid. 

Alkoholholdig drikk under 22 volumprosent (øl og vin) 

Alkoholdig drikk over 22 volumprosent (brennevin) 

 

I henhold til ”Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven, Nesset 

kommune” er det ikke tillatt å servere alkoholdig drikk over 22 volumprosent etter kl. 01.00 inne. 

Alkoholholdig drikk under 22 volumprosent er tillatt ute mellom kl 13.00 – 24.00 ute. 

Alkoholholdig drikk over 22 volumprosent er ikke tillatt ute. 

 

I henhold til krav i alkoholloven § 1-7, skal det innhentes uttale fra politi, sosialtjenesten og 

skattetaten. Disse har ikke gitt tilbakemeldinger pr. d.d. 

I tillegg skal det innhentes bekreftelse på firmaregistrering i Mattilsynet og Brønnøysundregistrene. 

Dette ettersendes snarest fra Smia AS ved Bodil Eidsør. 

 

Smia AS åpner i november 2014. 
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