
 
 
 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemma 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 27.11.2018 

Tidspunkt: 09:00 – 11:00 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
 
 
 
 
 

Mellvin Arvid Steinsvoll Lill Kristin Stavik 
leder sekretær 

 
 



Saksliste – Råd for eldre og funksjonshemma, 27.11.2018 

Utvalgs- 
saksnr 

 
Innhold 

Unntatt 
offentlighet 

Arkiv- 
saksnr 

PS 25/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   

PS 26/18 Referatsaker   

RS 20/18 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling av 
funksjonshemma - 10.9.18 

 2015/1381 

RS 21/18 Møteprotokoll fra møte i eldrerådet i fylkeskommunen 
26.09.18 

 2015/1381 

RS 22/18 Møteprotokoll fra møte i eldrerådet i fylkeskommunen 
13.11.18 

 2015/1381 

RS 23/18 Møteprotokoll fra møte i rådet for likestilling av 
funksjonshemma - 14.11.18 

 2015/1381 

PS 27/18 Helseplattformen - beslutning  om fellesprosjekt i Romsdal  2015/1489 

PS 28/18 Høring - etablering av nasjonalt - pasient og brukerombud  2018/1299 

PS 29/18 Uttale til økonomiplan 2019-2022 – Råd for eldre og 
funksjonshemma 

 2018/668 



PS 25/18 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

PS 26/18 Referatsaker



 
 
 
 
 
 
 

Møteprotokoll 

 

 

 
 
 

Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma 
Møtestad: BOS – møterom blåsalen, Kyrkjevegen 58,  

6230 Sykkylven 
Dato: 10.09.2018 
Tid: 10:30 
Protokoll nr: 3/2018 

 
 

Faste medlemer som møtte:   
Namn Funksjon Representerer 
Monica Molvær Leiar H 
Leif Elde Nestleiar SAFO 
Bjarne Kvalsvik Medlem UVS 
Per Vidar Klee Kjølmoen Medlem AP 
Asbjørn Gausdal Medlem FFO 
Kari Wiik Medlem FFO 

 
Faste medlemer som ikkje møtte:  
Namn Funksjon Representerer 
Sidsel Rykhus Medlem AP 
Erik Husby Medlem NAV 
Cine Finstad Austnes Medlem FRP 

 
Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: 
Namn Stilling 
Marita Helene Halvari rådgivar 
Paula Næss Skår 
Petter Jenset 

rådgivar 
rådgivar 

 
Sekretariat: 
Namn Stilling 
Kari Rundmo konsulent 
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Rådet for likestilling av funksjonshemma møtte på BOS - møterom blåsalen, 
Kyrkjevegen 58, Sykkylven, kl. 10.35. 
 
 
Ordførar Odd Jostein Drotninghaug og kommunalsjef Eli Otterlei i Sykkylven ønska 
utvalet velkomne til Sykkylven kommune og orienterte generelt om status og 
utfordringar i kommunen. 
 
 
Medlemene i råda for likestilling av funksjonshemma i Stranda og Sykkylven deltok 
i møtet. Dei presenterte sjølve og orienterte om arbeidet i råda. 
 
 
Utvalet fekk deretter si synfaring på Fønixhuset. 
 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemma sitt møte tok til BOS - møterom blåsalen, 
Sykkylven, kl. 12.30 under leiing av utvalsleiar Monica Molvær (H). 
 
 
Varamedlemene til Sidsel Rykhus, Cine Finstad Austnes og Erik Husby hadde ikkje 
høve til å møte.  
 
 
Møtet vart sett med 6 medlemer. 
 
Innkallinga vart godkjent. 
 
 
Til saklista: 
Per Vidar Kjølmoen (AP) – synes det er få saker til behandling i utvalet. Rådet skal 
uttale seg i alle relevante saker som kjem opp i fylkeskommunale organ, og 
oppfordrar administrasjonen til å sette desse sakene på dagsorden i utvalet. 
 
Kari Wiik (FFO) – ønsker orientering om busstilbodet i Møre og Romsdal i neste 
møte. 
 
 
Saklista med endringar vart godkjent. 
 
 
Orienteringar: 

 Morotur versjon 2.0 og gradering av turar for rullestolbrukarar og utveksla 
innspel/erfaringar med utvalet v/Petter Jenset, kulturavdelinga 

 Autopass på ferjene v/ Marita Helene Halvari, kulturavdelinga 
 Universell utforming av toalett v/ Marita Helene Halvari kulturavdelinga 
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Saksnr Innhald  
   
FF 8/18 Ny behandling av sak om handheving og skilting av 

parkeringsplassar for rørslehemma 
 

FF 9/18 Forslag om felles regional samling for eldrerådet og 
rådet for likestilling av funksjonshemma 

 

FF 10/18 Møteplan 2019 - Rådet for likestilling av 
funksjonshemma 

 

 
RS 7/18 

 
Prosjekt universell utforming i vidaregåande skole - 
inkluderande læringsmiljø 

 

RS 8/18 Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2018/8  
  

Godkjenning av protokoll 
 

 

FF 8/18 Ny behandling av sak om handheving og skilting av 
parkeringsplassar for rørslehemma 

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2018  
Per Vidar Kjølmoen (AP) fremma på vegner av seg sjølv og Monica Molvær (H) 
følgjande forslag: 
 

«Råd for likestilling av funksjonshemma viser til undersøking om parkering 
for folk med nedsett funksjonsevne. Sjølv om mange kommunar diverre 
ikkje har svart på undersøkinga, ser det ut til å vere ein samanheng mellom 
feilparkering og generell handheving av regler for parkering i kommunen.  
 
Moglegheit til å parkere på tilrettelagte plassar er heilt avgjerande for at folk 
med nedsatt funksjonsevne skal kunne ta del i samfunnet på lik line med 
andre grupper i samfunnet. 
 
Rådet vil derfor oppmode alle kommuner i Møre og Romsdal til å iverksette 
tiltak for å handheve regelverk for handikapparkering og undersøkje om 
skiltinga er god nok. 
 
Kommunane må også forsikre seg om at parkeringsplassar for handikappa 
er store nok og følger gjeldande regelverk.» 

 
 
Votering: 
Forslaget frå Per Vidar Kjølmoen og Monica Molvær blei samrøystes vedteke. 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2018 
Råd for likestilling av funksjonshemma viser til undersøking om parkering for folk 
med nedsett funksjonsevne. Sjølv om mange kommunar diverre ikkje har svart på 
undersøkinga, ser det ut til å vere ein samanheng mellom feilparkering og generell 
handheving av regler for parkering i kommunen.  
 
Moglegheit til å parkere på tilrettelagte plassar er heilt avgjerande for at folk med 
nedsatt funksjonsevne skal kunne ta del i samfunnet på lik line med andre grupper 
i samfunnet. 
 
Rådet vil derfor oppmode alle kommuner i Møre og Romsdal til å iverksette tiltak 
for å handheve regelverk for handikapparkering og undersøkje om skiltinga er god 
nok. 
 
Kommunane må også forsikre seg om at parkeringsplassar for handikappa er store 
nok og følger gjeldande regelverk.   
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FF 9/18 Forslag om felles regional samling for eldrerådet og 
rådet for likestilling av funksjonshemma 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2018 
Rådet for likestilling av funksjonshemma er positiv til planlegginga av ei felles 
regional samling for eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemmede. 
 

FF 10/18 Møteplan 2019 - Rådet for likestilling av 
funksjonshemma 

Forslag til vedtak: 
Møteplan 2019 for rådet for likestilling av funksjonshemma blir fastsett slik: 
 
22. januar  
22. mai 
2. september 
13. november 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2018 
Møteplan 2019 for rådet for likestilling av funksjonshemma blir fastsett slik: 
 
22. januar  
22. mai 
2. september 
13. november 
 
 

RS 7/18 Prosjekt universell utforming i vidaregåande skole - 
inkluderande læringsmiljø 

Forslag til vedtak: 
Ungdomspanlet har følgjande innspel til prosjektet: ........ 
 
Behandling i Ungdomspanelet - 18.06.2018  
Ungdomspanelet diskuterte saka og ulike tema knytt til universell utforming i vgs. 
 
Samrøystes vedtak i Ungdomspanelet - 18.06.2018 
Ungdomspanlet har følgjande innspel til prosjektet:  
 
Innspel til tema:  

 Innspel til punkt nr. 2: Formuleringar er viktige – ikkje bruke for vanskelig 
språk og forkortingar.  

 Innspel til punkt nr. 3: Tydelig skrift, både fargar på til dømes Powerpoint og 
på tusjar. Dette er også viktig for folk med migrene. Viktig med nok dagslys, 
ikkje heile dagar i auditorium.  

 Innspel til punkt nr. 4: Redusering av ekko ved å henge opp lyddemparar er 
viktig. Utforming av gymsalar.  

 Punkt nr. 5 er mykje det same som punkt nr. 1 – ikkje nødvendig med 
begge. 

 Punkt nr. 1 kan knyttast opp til psykisk helse. Ev. ha ei eiga temasamling 
knytt til fysisk helse. 

 Matallergiar i ein inkluderande skole – viktig å ikkje henge ut 
enkeltpersonar. Er også ein del av eit inkluderande læringsmiljø.  

 Nytt tema: korleis engasjere og inkludere ungdom i dette – korleis auke 
kunnskapen blant vgs.-elevar? Strategiar, tiltak og konkrete døme. 
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Innspel til tiltak: 

 Ikkje vits å berre legge ut informasjon på intranettet. Må også innebere 
opplæring på kvar enkelt skole. 

 Gå gjennom informasjonen på fellesmøte med lærarane. Bruke konkrete 
døme. 

 Legge ut informasjon på Fronter til elevane. Elevane må vite meir – korleis 
inkludere alle. 

o Til dømes snakking i klasserommet og utforming av Powerpoint 
 Banner: Ikkje bruke bergrepet «universell utforming». 

o Gjer det enkelt – ønskjer du å inkludere alle i skolemiljøet? Eller 
liknande.  

o Ev. inkluderande læringsmiljø. Lettare og mindre tungt enn 
«universell utforming».  

 Informere og kurse elevane – 2-timers kurs om universell utforming og 
inkluderande læringsmiljø. 

 Invitere med elevar på frukostseminara. 
 Gjere universell utforming og inkluderande læringsmiljø til ei sjølvfølge.  

 
 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2018 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering og støttar 
ungdomspanelet sine innspel til prosjektet. 
 
 

RS 8/18 Budsjettoppfølging - FF-utvalet - Periode 2018/8 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2018 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering. 
 
 
 

Godkjenning av protokoll 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 10.09.2018 
Rådet for likestilling av funksjonshemma gjekk gjennom og godkjente samrøystes 
protokollen frå møte 10.09.2018. 
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 13.40 



 
 
 
 
 
 
 

Møteprotokoll 

 

 

 
 
 

Utval: Eldrerådet 
Møtestad: Molde kommune, rådhussalen (baksalen) 
Dato: 26.09.2018 
Tid: 10:30 
Protokoll nr: 3/2018 

 
 

Faste medlemer som møtte:   
Namn Funksjon Representerer 
Jon Skarvøy Leiar  
Anne Lise Hessen Følsvik Nestleiar  
Jakob Strand Medlem  
Kari Ristesund Medlem  
Gerd Misfjord Medlem  
Mellvin Steinsvoll Medlem  
Ann Elida Solheim Medlem  

 
 

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: 
Namn Stilling 
Marita Helene Halvari rådgivar 
Paula Næss Skår rådgivar 

 
 

Sekretariat: 
Namn Stilling 
Gunn Elin Nygård konsulent 
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Eldrerådet møtte på rådhuset, Molde kommune, kl. 10.30. 
 
 
Eldreråda i Molde, Nesset og Midsund var invitert og møtte med følgjande 
representantar: 
 
Eldrerådet i Molde 
Arild Gunnar Vikhagen 
Anders Talleraas 
Alvhild Sølsnes 
Helga Sølvi Hove 
Ståle Eidskrem 
Marit Skaldehaug 
 
Eldrerådet i Nesset 
Torbjørg Karijord 
Anders Gunnstein Myrset 
 
Eldrerådet i Midsund 
Svein Misund 
 
 
Leiar av eldrerådet i Nye Molde kommune Arild Gunnar Vikhagen ønska 
representantane i eldrerådet i Møre og Romsdal fylkeskommune og eldreråda i 
Nesset kommune og Midsund kommune velkomne til felles møte på rådhuset i 
Molde kommune.  
 
 
Ordførar Torgeir Dahl ønska representantane velkomne til rådhuset i Molde 
kommune. Han orienterte om kommunen sitt samarbeid med spesielt Molde 
eldreråd og kort om samarbeidet kring helse- og omsorgsplan for Molde kommune 
2018-2025. 
 
 
Helsesjef Henning Fosse orienterte om arbeidet med ny helse- og omsorgsplan for 
Molde kommune for 2018 – 2025 – Mitt liv – mine valg – min tjeneste.  
 
 
Leiar av eldrerådet i Nye Molde kommune Arild Gunnar Vikhagen orienterte om den 
vedtekne nye strukturen for nye Molde kommune og om ein samordna felles uttale 
for organisering og arbeidsmåtar i nye Molde kommune frå eldreråda i Molde, 
Nesset og Midsund. 
 
 
Utvalsleiar Jon Skarvøy takka Arild Gunnar Vikhagen og Henning Fosse for gode 
orienteringar. 
 
 
Jon Skarvøy og Anne Lise Hessen Følsvik takka Paula Næss Skår for godt 
samarbeid og overrakte ei gåve frå eldrerådet. Paula Næss Skår takka for gåva og 
for det gode samarbeidet med eldrerådet. 
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Eldrerådet sitt møte tok til kl. 12.30 på rådhussalen (baksalen), Molde kommune, 
under leiing av utvalsleiar Jon Skarvøy. 
 
 
Møtet vart sett med 7 medlemer. 
 
 
Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
Til saklista: 

 Mellvin Steinsvoll viste til forslag til uttale vedrørande digitalisering av 
fylkeskommunale tenester og informasjon. Uttalen blir tatt opp til 
behandling under eventuelt. 
 

 Jakob Strand viste til eit seminar/samarbeidsarbeidsprosjekt «Saman om 
forskning- og kompetanseutvikling» som skal vere i Volda 5. oktober 2018 
med tema mellom anna rekruttering, utdanning, helsepersonell, og spurte 
om eldrerådet bør delta. 
 

 Jon Skarvøy viste til eit dialogmøte mellom kommunane i Møre og Romsdal 
og Helse Møre og Romsdal HF 1. november 2018 vedrørande saumlaust 
helsesystem gjennom samhandling og digitalisering, med særleg fokus på 
psykisk helse og rus 
 

 Jon Skarvøy viste til invitasjon frå regjeringen.no til 
gjennomføringskonferanser i haust for eldrereformen Leve hele livet 
 

 Orienteringa frå rådgivar Petter Jenset gjekk ut. 
 
Saklista med endringar vart godkjent. 

  
 
Saksnr Innhald Uoff 
   
E 10/18 Møteplan 2019 - Eldrerådet  
E 11/18 Forslag om felles regional samling for eldrerådet og 

rådet for likestilling av funksjonshemma 
 

 
RS 7/18 

 
Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2018/6 

 

RS 8/18 Status fylkeseldrekonferansen  
  

Godkjenning av protokoll 
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E 10/18 Møteplan 2019 - Eldrerådet 

Forslag til vedtak: 
Møteplan 2019 for eldrerådet blir fastsett slik: 
19. mars  
23. mai  
26. september 
13. november 
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018 
Møteplan 2019 for eldrerådet blir fastsett slik: 
19. mars  
23. mai  
26. september 
13. november 
 
 
 

E 11/18 Forslag om felles regional samling for eldrerådet og 
rådet for likestilling av funksjonshemma 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018 
Eldrerådet sluttar seg til tanken om å ha ei felles regional samling for eldreråda og 
råda for likestilling av funksjonshemma i Trøndelag og Møre og Romsdal 
fylkeskommune. Leiar for rådet for likestilling og funksjonshemma og eldrerådet i 
dei to fylkeskommunane utgjer planleggingsgruppa, og skal arbeide vidare med 
aktuelle tema og dato for samlinga.  
 
 
 

RS 7/18 Budsjettoppfølging - Eldrerådet - Periode 2018/6 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018 
Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 
 
 
 

RS 8/18 Status fylkeseldrekonferansen 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018 
Eldrerådet tek referatsaka til orientering. Medlemene i eldrerådet blir meldt på 
konferansen. Vara for Ann Elida Solheim får tilbod til å delta. 
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Eventuelt 
 
Forslag til uttale frå Mellvin Steinsvoll 
  
«Digitalisering av fylkeskommunale tjenester og informasjon. 
 
I arbeidet med å gjøre kommunesektoren mer effektiv, er digitalisering et av flere 
tiltak som har fått stor plass. Slik utviklingen er, er det ingen ting som tyder på at 
digitaliseringen vil avta i styrke i tiden som kommer.  
 
Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal, har ingen vanskeligheter med å forstå at for å 
kunne tilpasse seg samfunnsutviklingen ellers, må også kommunesektoren ta i bruk 
ny teknologi. Rådet vil i midlertid understreke viktigheten av å balansere 
utviklingen på en måte som tar hensyn til at det fremdeles er en relativt stor 
gruppe innbyggere også i Møre og Romsdal, som ikke er digitale brukere.  
 
Fylkeskommunen har lovpålagte forpliktelser både som tjenesteyter og som 
informant overfor alle fylkets innbyggere og innbyggerne har lovfestede rettigheter 
til tjenester og informasjon uansett om de er brukere av digitale verktøy eller ikke.  
 
Som en klar konsekvens av de lovfestede plikter og rettigheter, og at ingen skal 
føle seg utgått på dato, forventer Fylkeseldrerådet i Møre og Romsdal at Møre og 
Romsdal fylkeskommune tilrettelegger for lett tilgjengelige og enkle 
overgangsordninger i forbindelse med tjenester og informasjon til innbyggerne.»   
  
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018 
Eldrerådet vedtek at uttalen skal oversendast til fylkestinget, fylkesadministrasjon 
og media. 
 
 
 
Dialogmøte mellom Helse Møre og Romsdal, høgskolane og Møre og 
Romsdal fylkeskommune 1. november 2018, Quality Hotel Waterfront, 
Ålesund 
Tema for dialogmøtet: Saumlaust helsesystem gjennom samhandling og 
digitalisering, med særleg fokus på psykisk helse og rus 
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018 
Utvalsleiar Jon Skarvøy deltek på dialogmøtet som eldrerådet sin representant. 
 
 
 
Gjennomføringskonferanser for eldrereformen Leve hele livet – hausten 
2018 i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo 
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018 
Eldrerådet deltek ikkje på konferansen. 
 
 
  



6 
 
 
 
Seminar «Saman om forskning- og kompetanseutvikling» 5. oktober 2018, 
Høgskolen i Volda  
 
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018 
Eldrerådet deltek på seminaret med følgjande representantar: 

 Utvalsleiar Jon Skarvøy (seksjon 1 og 4)  
 Kari Ristesund (seksjon 1 og 4)  

Representantane får dekt utgiftene til seminaret. 
 
 
 

Godkjenning av protokoll 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 26.09.2018 
Eldrerådet gjekk gjennom og godkjente samrøystes protokollen frå møte 
26.09.2018. 
 
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 14.00.



 
 
 
 
 
 
 

Møteprotokoll 

 

 

 
 
 

Utval: Eldrerådet 
Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde 
Dato: 13.11.2018 
Tid: 10:30 
Protokoll nr: 4/2018 

 
 

Faste medlemer som møtte:   
Namn Funksjon Representerer 
Jon Skarvøy Leiar  
Jakob Strand Medlem  
Kari Ristesund Medlem  
Gerd Misfjord Medlem  
Mellvin Steinsvoll Medlem  

 
 

Faste medlemer som ikkje møtte:  
Namn Funksjon Representerer 
Anne Lise Hessen Følsvik Nestleiar  
Ann Elida Solheim Medlem  

 
 

Varamedlemer som møtte: 
Namn Møtte for Representerer 
Kåre Fjørtoft Ann Elida Solheim  
Asbjørg Kvalvåg Anne Lise Hessen Følsvik  

 
 

Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: 
Namn Stilling 
Marita Helene Halvari rådgivar 
Ingunn Bekken Sjåholm ass. fylkesplansjef 
  

 
Sekretariat: 
Namn Stilling 
Gunn Elin Nygård konsulent 
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Eldrerådet sitt møte tok til kl 10.30 på fylkeshuset, Molde, møterom 102, under 
leiing av utvalsleiar Jon Skarvøy. 
 
 
Møtet vart sett med 7 medlemer. 
 
 
Innkallinga vart godkjent utan merknader.  

 Møta i eldrerådet i Molde vil frå neste år starte kl 11.00 for betre å tilpasse 
ferjetider. 
 

 
Saklista vart godkjent utan merknader.  
 
 
 
Utdelt i møte: 

 Økonomiplan med handlingsplan 2019-2022 med budsjett for 2019, 
fylkesrådmannen sine kommentarar 

 
 
 
Orienteringar: 

 Ass. fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm orienterte om 
fylkesplanstatistikken for 2018 og om notat 3/2018 Eldre - ei viktig 
aldersgruppe - som er under utarbeiding. 
 

 Rådgivar i seksjon for folkehelse og fysisk aktivitet Marita Helene Halvari 
orienterte om program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 
(«Folkehelseprogrammet»). 
 
 
 
 
 

 
Saksnr Innhald  
   
E 12/18 Høyringsnotat - etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og 

brukerombud mv. 
 

E 13/18 Leve hele livet - korleis utvalet vil jobbe med Meld. St. 15 
(2017-2018) 

 

E 14/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å 
bli programfylke frå 2019 

 

 
RS 9/18 

 
Leve hele livet - 48 millioner kroner til å forbedre 
eldrereformen 

 

RS 10/18 Budsjettoppfølging - eldrerådet - periode 2018/10  
  

Godkjenning av protokoll 
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E 12/18 Høyringsnotat - etablering av nasjonalt Eldre-, 
pasient- og brukerombud mv. 

Behandling i Eldrerådet - 13.11.2018  
Eldrerådet gir fullmakt til Mellvin Steinsvoll til å utarbeide eit forslag til ein uttale til 
høyringsnotatet vedrørande etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og 
brukerombud mv. 
Uttalen skal vedtakast i neste møte i eldrerådet 22. november 2018. 
  
Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.11.2018 
Eldrerådet vedtek uttale til høyringsnotatet vedrørande etablering av nasjonalt 
Eldre-, pasient- og brukerombud mv. i neste møte, 22. november 2018. 
 
 
 

E 13/18 Leve hele livet - korleis utvalet vil jobbe med Meld. 
St. 15 (2017-2018) 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.11.2018 
Eldrerådet følgjer opp saka vidare i samsvar med arbeidet frå fylkesmannen. 
 
 
 

E 14/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad 
om å bli programfylke frå 2019 

Forslag til vedtak: 
1. Møre og Romsdal fylkeskommune søker om å bli programfylke i «Program for 

folkehelsearbeid i kommunane» frå 2019.  
 

2. Fylkesutvalet får mynde til å godkjenne den endelege søknaden til 
Helsedirektoratet i byrjinga av 2019. 

 
Samrøystes tilråding frå Kultur- og folkehelseutvalet - 12.11.2018 
1. Møre og Romsdal fylkeskommune søker om å bli programfylke i «Program for 

folkehelsearbeid i kommunane» frå 2019.  
 

2. Fylkesutvalet får mynde til å godkjenne den endelege søknaden til 
Helsedirektoratet i byrjinga av 2019. 

 
Samrøystes tilråding frå Eldrerådet - 13.11.2018 
1. Møre og Romsdal fylkeskommune søker om å bli programfylke i «Program for 

folkehelsearbeid i kommunane» frå 2019.  
 

2. Fylkesutvalet får mynde til å godkjenne den endelege søknaden til 
Helsedirektoratet i byrjinga av 2019. 
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RS 9/18 Leve hele livet - 48 millioner kroner til å forbedre 
eldrereformen 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.11.2018 
Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 
 
 
 

RS 10/18 Budsjettoppfølging - eldrerådet - periode 2018/10 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.11.2018 
Eldrerådet tek referatsaka til orientering. 
 
 
 

Godkjenning av protokoll 

Samrøystes vedtak i Eldrerådet - 13.11.2018 
Eldrerådet gjekk gjennom og godkjente samrøystes protokollen frå møte 
13.11.2018. 
 
 
 
 
 
Møtet slutt kl 13.25.



 
 
 
 
 
 
 

Møteprotokoll 

 

 

 
 
 

Utval: Rådet for likestilling av funksjonshemma 
Møtestad: Møterom 102, Fylkeshuset, Molde 
Dato: 14.11.2018 
Tid: 10:30 
Protokoll nr: 4/2018 

 
 

Faste medlemer som møtte:   
Namn Funksjon Representerer 
Leif Elde Nestleiar SAFO 
Bjarne Kvalsvik Medlem UVS 
Per Vidar Klee Kjølmoen Medlem AP 
Kari Wiik Medlem FFO 
Sidsel Rykhus Medlem KS 
Tor Steinar Misund Medlem NAV 

 
 

Faste medlemer som ikkje møtte:  
Namn Funksjon Representerer 
Monica Molvær Leiar H 
Cine Finstad Austnes Medlem FRP 
Asbjørn Gausdal Medlem FFO 

 
 

Varamedlemer som møtte: 
Namn Møtte for Representerer 
Margareth Hoff Berg Cine Finstad Austnes UAVH 
Frode Lyse Asbjørn Gausdal FFO 

 
Frå administrasjonen møtte på heile eller delar av møtet: 
Namn Stilling 
Marita Helene Halvari rådgivar 
Inge Rønstad rådgivar 
Victor Størdal seksjonsleiar ferjeseksjonen, Statens vegvesen 
  

 
Sekretariat: 
Namn Stilling 
Gunn Elin Nygård konsulent 
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Rådet for likestilling av funksjonshemma sitt møte tok til kl 13.00 på fylkeshuset, 
Molde, møterom 102. 
 
 
Utvalsleiar Monica Molvær (H) meldte forfall på møtedagen, og det var ikkje tid til å 
kalle inn varamedlem. Nestleiar Leif Elde (SAFO) leia møtet. 
Møtet vart sett med 8 medlemer. 
 
 
Innkallinga vart godkjent utan merknader.  
 
 
Orienteringar:  
 
 Seksjonsleiar ferjeseksjonen Victor Størdal, Statens vegvesen region Midt, 

orienterte om innføring av autopass på ferjene.  
 
 Rådgivar Inge Rønstad, samferdselsavdelinga, orienterte om busstilbodet i 

Møre og Romsdal. 
 
 Rådgivar i seksjon for folkehelse og fysisk aktivitet Marita Helene Halvari 

orienterte om program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 
(«Folkehelseprogrammet»).  

 
 Orienteringa om minimumskrav universell utforming gjekk ut. 
 
 
Saklista vart godkjent utan endringar. 
 
 
 
Utdelt i møte:  
 Økonomiplan med handlingsplan 2019-2022 med budsjett for 2019, 

fylkesrådmannen sine kommentarar  
 
 
 
Saksnr Innhald  
   
FF 11/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad om å 

bli programfylke frå 2019 
 

FF 12/18 Minimumskrav universell utforming - byggesaker og TEK17  
FF 13/18 Innføring av autopass på ferjene  
FF 14/18 Busstilbudet i Møre og Romsdal  
FF 15/18 Høyring - Søknad om konsesjon ihht. § 25, jf. § 13, i 

yrkestransportlova - Ålesund Turvogn Service AS 
 

FF 16/18 Konferanse for kommunale råd 2019  
 
RS 9/18 

 
Statsbudsjett 2019 - 200 nye plassar i varig tilrettelagt 
arbeid 

 

RS 10/18 Protokoll fra Ålesund kommune - Rådet for likestilling av 
funksjonshemmede - 17.10.18 

 

RS 11/18 Budsjettoppfølging - rådet for likestilling av 
funksjonshemma - periode 2018/10 

 

  
Godkjenning av protokoll 
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FF 11/18 Program for folkehelsearbeid i kommunane - søknad 
om å bli programfylke frå 2019 

Forslag til vedtak: 
1. Møre og Romsdal fylkeskommune søker om å bli programfylke i «Program for 

folkehelsearbeid i kommunane» frå 2019.  
 

2. Fylkesutvalet får mynde til å godkjenne den endelege søknaden til 
Helsedirektoratet i byrjinga av 2019. 

 
Samrøystes tilråding frå Kultur- og folkehelseutvalet - 12.11.2018 
1. Møre og Romsdal fylkeskommune søker om å bli programfylke i «Program for 

folkehelsearbeid i kommunane» frå 2019.  
 

2. Fylkesutvalet får mynde til å godkjenne den endelege søknaden til 
Helsedirektoratet i byrjinga av 2019. 

 
Samrøystes tilråding frå Eldrerådet - 13.11.2018 
1. Møre og Romsdal fylkeskommune søker om å bli programfylke i «Program for 

folkehelsearbeid i kommunane» frå 2019.  
 

2. Fylkesutvalet får mynde til å godkjenne den endelege søknaden til 
Helsedirektoratet i byrjinga av 2019. 

 
Samrøystes tilråding frå Rådet for likestilling av funksjonshemma - 
14.11.2018 
1. Møre og Romsdal fylkeskommune søker om å bli programfylke i «Program for 

folkehelsearbeid i kommunane» frå 2019.  
 

2. Fylkesutvalet får mynde til å godkjenne den endelege søknaden til 
Helsedirektoratet i byrjinga av 2019. 

 
 
 

FF 12/18 Minimumskrav universell utforming - byggesaker og 
TEK17 

Forslag til vedtak 
Fylkesrådet for likestilling av funksjonshemma oppmodar dei kommunale råda for 
likestilling av funksjonshemma om å sette universell utforming på dagsorden, og be 
om avklaring frå eigen kommuneadministrasjon om korleis rådet skal få medverke i 
byggesaker. 
 
Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.2018  
Leif Elde (SAFO) fremma forslag om å utsetje saka. 
 
Votering: 
Utsettingsforslaget frå Leif Elde vart samrøystes vedteke.  
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.2018 
Saka vart utsett. 
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FF 13/18 Innføring av autopass på ferjene 

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.2018  
Per Vidar Kjølmoen (AP) fremma på vegner av rådet følgjande forslag: 
 
 «Rådet for likestilling av funksjonshemma tok saka til orientering. 
 Rådet for likestilling av funksjonshemma forventer å få denne saka tilbake når 

den går ut på høyring.» 
 
Votering: 
Forslaget frå Per Vidar Kjølmoen med fleire vart samrøystes vedteke. 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.2018 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tok saka til orientering. 
 
Rådet for likestilling av funksjonshemma forventer å få denne saka tilbake når den 
går ut på høyring. 
 
 
 

FF 14/18 Busstilbudet i Møre og Romsdal 

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.2018  
Per Vidar Kjølmoen (AP) fremma følgjande forslag: 
 
 «Saka blir tatt til orientering. Rådet forventer at universell utforming blir høgt 

prioritert i vidare planlegging av kollektivtilbod. Rådet ønsker å vere 
høyringspart i alle relevante ruteendringsprosessar.» 

 
Votering: 
Forslaget frå Per Vidar Kjølmoen vart samrøystes vedteke. 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.2018 
Saka blir tatt til orientering. Rådet forventer at universell utforming blir høgt 
prioritert i vidare planlegging av kollektivtilbod. Rådet ønsker å vere høyringspart i 
alle relevante ruteendringsprosessar. 
 
 
 

FF 15/18 Høyring - Søknad om konsesjon ihht. § 25, jf. § 13, i 
yrkestransportlova - Ålesund Turvogn Service AS 

Behandling i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.2018  
Per Vidar Kjølmoen (AP) fremma på vegner av Leif Elde (SAFO) og Bjarne Kvalsvik 
(UVS) følgjande forslag: 
 
 «Rådet for likestilling av funksjonshemma viser til at noverande busstilbud skal 

vere universelt utforma, og meiner det må stillast krav til at alt materiell i eit 
eventuelt nytt tilbod også må ha universell utforming. Rådet viser til at 
universell utforming er eit gjennomgåande perspektiv i fylkesplana og 
presiserer at det er ei overordna målsetting at mennesker med 
funksjonshemminger skal kunne nytte slike tilbod utan å vere avhengig av 
særordningar.»  
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Votering: 
Forslaget frå Per Vidar Kjølmoen med fleire vart samrøystes vedteke. 
 
Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.2018 
Rådet for likestilling av funksjonshemma viser til at noverande busstilbud skal vere 
universelt utforma, og meiner det må stillast krav til at alt materiell i eit eventuelt 
nytt tilbod også må ha universell utforming. Rådet viser til at universell utforming 
er eit gjennomgåande perspektiv i fylkesplana og presiserer at det er ei overordna 
målsetting at mennesker med funksjonshemminger skal kunne nytte slike tilbod 
utan å vere avhengig av særordningar.  
 
 
 

FF 16/18 Konferanse for kommunale råd 2019 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.2018 
Rådet for likestilling av funksjonshemma vedtek at det ikkje skal arrangerast 
konferanse for kommunale råd i 2019. 
 
 
 

RS 9/18 Statsbudsjett 2019 - 200 nye plassar i varig 
tilrettelagt arbeid 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.2018 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering. 
 
 
 

RS 10/18 Protokoll fra Ålesund kommune - Rådet for 
likestilling av funksjonshemmede - 17.10.18 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.2018 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering. 
 
 
 

RS 11/18 Budsjettoppfølging - rådet for likestilling av 
funksjonshemma - periode 2018/10 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.2018 
Rådet for likestilling av funksjonshemma tek referatsaka til orientering. 
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Godkjenning av protokoll 

Samrøystes vedtak i Rådet for likestilling av funksjonshemma - 14.11.2018 
Rådet for likestilling av funksjonshemma gjekk gjennom og godkjente samrøystes 
protokollen frå møte 14.11.2018. 
 
 

 

Møtet slutt kl 13.55. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 27/18 27.11.2018 

Utvalg for helse og omsorg  27.11.2018 

Nesset kommunestyre  13.12.2018 
 
 

Helseplattformen - beslutning  om fellesprosjekt i Romsdal 

 

Rådmannens innstilling 
1. Nesset kommune ønsker å delta i et felles Romsdals-prosjekt for Helseplattformen.  
2. Kommunestyret aksepterer rollen som prosjekteier for prosjektet.  
3. Kommunestyret er kjent med at prosjektdeltakelsen krever intern prioritering av ressurser, 

og gir rådmann fullmakt til å prioritere prosjektet.  
 

Saksopplysninger 
Programmet Helseplattformen skal anskaffe og innføre ny pasientjournal ved sykehus, 
kommuner, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Helse Midt-Norge og Trondheim 
kommune er hoveddrivere i anskaffelsen, og alle ROR kommunene er med via opsjonsavtaler, på 
linje med alle andre kommuner i Midt-Norge. Helseplattformen er også en regional pilot for den 
nasjonale målsettingen «Én innbygger – én journal». Det er bare i Midt-Norge at man får det 
samme systemet både i spesialist- og primærhelsetjenesten (se referanse 1: 
Konseptutvalgutredning fra Direktoratet for e-helse, side 10 og 11). Kontrakt med valgt 
leverandør er planlagt underskrevet i April 2019.  
 

 
 

Arkiv: :H01 

Arkivsaksnr: 2015/1489-10 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



 Fremtidens pasient ønsker tilgang til egne helseopplysninger, bedre informasjon om diagnose, 
mer involvering i egen behandling, tettere dialog med helsetjenesten og en helsetjeneste som 
oppleves som sammenhengende mellom alle aktørene i tjenesten. De ansatte både i primær- og 
spesialisthelsetjenesten ønsker delt informasjon om pasientene, sammenhengende og 
standardiserte pasientforløp, beslutningsstøtte, samhandlingsverktøy og en strukturert journal. 
Kommunene ønsker bedre verktøy for å arbeide forebyggende og bedre analyseverktøy for 
styring og folkehelsearbeid. Disse målene er bare mulig å realisere dersom Helseplattformen 
innføres både på sykehus, i kommunene, hos fastlegene og med gode innbyggertjenester. 
 
Før Helseplattformen kan innføres må det gjøres en større jobb i alle kommunene. 
Arbeidsprosesser må analyseres, og organisasjonen må forberedes på at det vil bli endringer i 
hvordan det jobbes. Det må gjennomføres et kontinuerlig forankrings- og informasjonsarbeid. 
Før kommunene kan flytte over til Helseplattformen må det også foretas en dataanalyse av 
kommunenes helsesystemer slik at dagens helsedata kan overføres til den nye plattformen og 
sikre en trygg migrering til det nye systemet. Alle kommunens systemer som inneholder 
journalopplysninger vil bli erstattet av Helseplattformen, blant annet journalsystemet i pleie og 
omsorg og helsestasjonens journalsystem. 
 
Fastlegene har også opsjon på å bytte sine systemer, som er vesentlig for å ta ut full effekt av 
Helseplattformen.  
Helseplattformen-prosjektet har nå kommet inn i en fase der alle kommuner med opsjonsavtaler 
bør involveres for å kunne påvirke resultatet. Når kontrakten med leverandør signeres april 2019 
bør alle 85 kommuner være enige om hvilke arbeidsprosesser det nye systemet skal støtte, samt 
hvor stor grad av lokale tilpasninger som vil være nødvendige. I perioden august 2019 til juni 
2020 er det planlagt at hele systemet skal tilpasses – også for Romsdal. Det er vesentlig å rigge en 
organisasjon og en beslutningsstruktur der Helseplattformen-prosjektet i Romsdal jobber tett 
sammen med alle andre kommuner overfor leverandør i denne perioden. 
 
Effektmål og gevinster: 
Gjennomsnittsalderen øker i de fleste kommuner i Midt-Norge, og trykket på helsetjenesten øker 
også fra de yngre innbyggerne. Det medfører at det blir stadig færre yrkesaktive for hver 
tjenestemottaker. Helsepersonell må derfor få mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt, i 
tillegg til at innbyggere må involveres tettere i egen helse. Helseplattformen har definert følgende 
11 effektmål for Helseplattformen: 
 

1. Høyere behandlingskvalitet og færre pasientskader. 
2. Tilgang til kontinuerlig oppdatert klinisk kunnskap basert på beste praksis. 
3. Innbyggerne i Midt-Norge får enkel tilgang til egen journal og større mulighet til å 

påvirke eget behandlingsforløp. 
4. Bedre samhandling i og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. 
5. Bedre data- og informasjonsgrunnlag for forskning og innovasjon. 
6. Økt effektivitet og bedre ressursbruk. 
7. Bedre styringsinformasjon som grunnlag for kvalitets- og forbedringsarbeid i daglig drift. 
8. Redusert tidsbruk på dokumentasjon og leting etter helseopplysninger. 
9. Tilfredsstille nasjonale krav og standarder. 
10. Innbyggerne i Midt-Norge skal gis mulighet til å bo lengre i egen bolig. 
11. Behovet for offentlig tjenesteyting skal reduseres ved at tjenester som tilbys gjennom 

generiske forløp ivaretar en helhetlig funksjonsvurdering. 



 
 
 

 
 
 
Disse effektmålene vil i arbeidet fremover operasjonaliseres i mer tydelige resultatmål også for 
den enkelte kommune som en del av arbeidet med gevinstplanlegging i prosjektet fremover. De 
kommunale gevinstene er grovt skissert slik: 
 
Organisering: 
Helseplattformen-prosjektet i Romsdal vil utgjøre en del av det helhetlige prosjektet som kjøres i 
Midt-Norge. Det øverste organet for opsjonskommunene er Samarbeidsrådet, der hvert fylke er 
representert ved 2 rådmenn og en fagperson. Rådmann i Molde, Arne Sverre Dahl, er en av 
rådmennene fra Møre og Romsdal i Samarbeidsrådet. Hver kommuneregion utpeker en person 
til å delta i en «regional arbeidsgruppe». For Romsdal deltar prosjektleder Helge Storøy. Det 
etableres lokale arbeidsgrupper i hver kommune. 
I Romsdal har rådmennene tatt utgangspunkt i følgende organisasjonsmodell: 
 
 



 
 
 
Status: 
I Romsdal finnes det god kompetanse på Helseplattformen, og flere personer har arbeidet med 
Helseplattformen i de siste årene: 

 Jan Morten Dale (Fræna) arbeidet 100% i Helseplattformen-prosjektet fra 2016 til august 
2018. 

 Britt Rakvåg Roald representerte ROR i styre i Helseplattformen fra 2015 til 2017.  
 Arne Sverre Dahl er medlem i Samarbeidsrådet for opsjonskommunene. 
 Thormod Spilling (ROR-IKT) har deltatt i IKT referansegruppe for Helseplattformen fra 2017.  
 Helge Storøy har vært involvert fra leverandørsiden fra 2014 til 2017. 
 Mange fagpersoner fra flere kommuner har aktivt bidratt i kravspesifisering og andre 

aktiviteter. 

I september 2018 ba Trondheim alle opsjonskommunene om å identifisere regionale 
kontaktpersoner og lokale arbeidsgrupper, og å starte arbeidet med Helseplattformen i egne 
kommuneregioner. Rådmennene i ROR etablerte da en aktivitet i ROR-regi for å starte et prosjekt 
i Romsdal på Helseplattformen, utnevnte en prosjektleder og startet arbeidet i hver kommune. 
Prosjektet har god kontakt med tilsvarende prosjekt i hele Midt-Norge, samarbeider godt med 
Sunnmøre og Nordmøre, og i tillegg med spesialisthelsetjenesten. Det arbeides også med 
hvordan fastlegene skal involveres. 
 
 
Vurdering 
Det er ikke nødvendig å ta stilling til om kommunen skal utløse opsjon på Helseplattformen på 
dette tidspunktet, siden både kostnads- og gevinstbildet ikke er kjent. Bystyret i Trondheim skal 
etter planen behandle saken i februar 2019. Kommunestyret vil inviteres til å ta stilling til 
utløsing av opsjonen på et senere tidspunkt. 
I første omgang må kommunestyret gi sin støtte til å delta i et samlet prosjekt for Romsdal rundt 
Helseplattformen som i utgangspunktet skal være eksternt finansiert, og akseptere rollen som 
prosjekteier for prosjektet. 



Det er rådmannens anbefaling at vår kommune blir med i dette prosjektet. Dette prosjektet 
markerer et kvantesprang i digitaliseringen av hele helse- og omsorgstjenesten, som kan gi en 
signifikant forbedring i hvordan Helse- og Omsorgstjenester utøves både i kommuner, sykehus, 
hos fastleger og ved innbyggerne selv. Midt-Norge får en sentral posisjon i Norge som eneste 
område der målbildet for én innbygger – én journal innføres - som en regional utprøving på 
vegne av hele landet. 
 

Økonomiske konsekvenser 
 

Det er fire nivåer å kommentere knyttet til økonomi: 
Kostnader knyttet til selve anskaffelsen og innføringen av Helseplattformen 
Disse kostnadene er ikke kjent på dette tidspunktet, siden Helseplattformen er i en 
anskaffelsesfase frem til april 2019. Det gjennomføres også forhandlinger i forhold til 
kostnadsfordelingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. 
Kostnader knyttet til prosjektledelse og det sentrale prosjektet i Romsdal 
Hovedkostnadene for prosjektet i Romsdal er knyttet til prosjektledelse, administrasjon og frikjøp 
av fastleger. Det er i utgangspunktet forutsatt at disse kostnadene dekkes av eksterne midler, 
unntak fra dette blir behandlet i styringsgruppen. Det ble i mars 2018 søkt om skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal for dette, og Fylkesmannen har tildelt følgende midler for 2018 
og 2019: 

- 2018: kr. 250.000 
- 2019: kr. 1.000.000 

I tillegg finansierer ROR kr. 300.000 til frikjøp av fastleger gjennom søknad til GassROR IKS. 
Intern ressursbruk i egen kommune 
Det er ikke et eksplisitt krav om egeninnsats knyttet til de tildelte midlene. Men for at prosjektet 
skal lykkes må hver kommune involveres tett både i forhold til informasjons- og 
forankringsarbeid, prosessarbeid og annet arbeid knyttet til prosjektet. Det er for tidlig å estimere 
hvilken innsats som kreves i 2019, men det vil i hovedsak knyttes til bred informasjon og 
involvering av fagspesialister og IT. Den største innsatsen vil komme når Helseplattformen 
faktisk skal rulles ut i forhold til opplæring, innføring og bytte av alle kommunens 
journalsystemer, som er en krevende jobb. Dette vil trolig skje i 2022, men dette tidspunktet kan 
komme til å endres når hele den Midt-Norske utrullingsplanen er lagt også for 
spesialisthelsetjenesten. 
Helseplattformen i statsbudsjettet 
Helseplattformen er omhandlet i statsbudsjettet (jfr Prop. 1S (2018-2019) punkt 2.2): 

Det foreslås til sammen 575 mill. kroner i lån og tilskudd til Helseplattformen i 2019. … For å 
sikre finansiering av Helseplattformen vil Helse Midt-Norge bli gitt et lån tilsvarende 70 pst. Av 
investeringskostnaden for spesialisthelsetjenesten, med en lånebevilgning på 465 mill. kroner i 
2019. I tillegg vil det bli etablert en tilskuddsordning tilsvarende 100 pst. av den faste 
investeringskostnaden for kommunene og fastlegene, med en bevilgning på 110 mill. kroner i 2019. 
Dette er et tilskudd som skal betales tilbake med renter etter hvert som kommuner og fastleger tar i 
bruk løsningen. Ordningen er etablert for å legge til rette for deltakelse fra kommuner og fastleger i 
Midt-Norge, slik at verken Helse Midt-Norge eller de kommunene som går inn i prosjektet skal 
bære risikoen for manglende deltakelse. Regjeringen vil komme tilbake til låneramme og 
tilskuddsramme etter at avtale om kjøp av løsningen er inngått. 

Dette tydeliggjør at Helseplattformen er en del av vår nasjonale strategi, og har som 
hovedhensikt å sikre at prosjektet har den nødvendige finansiering for å kunne komme i gang, 



uavhengig av hvor mange opsjonskommuner som tiltrer fra start. For kommunene i Romsdal kan 
det bety en enklere vei til finansiering av eventuelle «pukkelkostnader» knyttet til investeringen. 
 
Vedlegg: 

1. Powerpoint-presentasjon som gjennomgås på kommunestyremøte: «Helseplattformen 
oppdatering kommunestyremøte nov-des 2018.pptx» 

 
Referanse: 

1. Fra Direktoratet for e-helse, Konseptvalgutredning: «Nasjonal løsning for kommunal helse-og 
omsorgstjeneste» (https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/nasjonal-journallosning-
for-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste ) 

 
 

https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/nasjonal-journallosning-for-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste
https://ehelse.no/strategi/n-innbygger-n-journal/nasjonal-journallosning-for-kommunal-helse-og-omsorgstjeneste


 

Helseplattformen i Romsdal:
Bakgrunn, status, organisering

Helge Storøy, prosjektleder Helseplattformen i Romsdal

Kommunestyremøte i <kommunenavn>, xx.yy.2018



Vi har en av verdens 
beste helsetjenester

- men…



1. Jeg har ikke oversikt

 Side 3

Jeg er 
IKKE i 

sentrum

2. Jeg må stadig gjenta historien 
min

4. Jeg får ikke alltid riktig 
behandling

3. Jeg vil delta mer selv

?
?

?
?

Hvordan kan 
jeg finne ut 
hva som er 

riktig valg for 
meg?

Pasienten

?

? !

Dagens situasjon



1. Jeg har ikke tilgang på 
nødvendig informasjon

 Side 4

Jeg ser 
IKKE hele 
pasienten

3. Jeg mangler god støtte til å avgjøre 
videre forløp

2. Jeg bruker mye tid på lete etter 
og oppsummere informasjon

4. Jeg bruker mye tid på å 
samhandle med andre

Skole

Nav

Spesialist-
helsetjenesten

Innbygger 
/pårørende

PPT

Anbefalt undersøkelse:
Dette skjer videre

Helsepersonell

Dagens situasjon



 Side 5

Leder i 
kommunen 1. ... gjennomføre forbedringer og 

ivareta pasientsikkerhet 
2. ...styre ressurser på en god måte

3. ...planlegge opplæring og 
videreutdanning

4. ...velge forebyggende tiltak i 
befolkningen

Hvor mange 
innbyggere er 
smittet av...?

Hvor stor 
belastning er 

det her?

Hvor mange 
biler trenger vi?

Jeg vet ikke om vi 
leverer tjenester med 

høy kvalitet.

Vi mangler verktøy og 
oversikt for å kunne...

Hva slags 
pasienter møter 

vi fremover?

Hva slags type 
kompetanse 

trenger vi da?

Hvor mange 
hendelser? ?

? Hvordan er dette i 
forhold til 

landsgjennomsnitt?

Følger vi beste 
praksis?

Dagens situasjon



Utfordringen – og 
løsningen





Helseplattformen: 
banebrytende arbeid i Midt-Norge

• For første gang etableres en felles journalløsning 
for hele helsetjenesten

• Midt-Norge er regional utprøvingsarena for det nasjonale målbildet ”Én innbygger – 
én journal”

• Eiere er Helse Midt-Norge og Trondheim kommune
• Anskaffelsen bygger på bred helsefaglig involvering 

fra alle områder i helsetjenesten
• Konkurransepreget dialog pågår, en leverandør gjenstår, og kontrakt signeres

i mars 2019



Kommunale 
institusjoner

Pleie og omsorgFastlege

Spesialist

Én felles løsning med pasientens journal i sentrum

Pasienten skal også ha en mer aktiv rolle selv til f.eks. egenregistrering, timeavtaler og innsyn i journalen.



Alle kommuner i regionen er med på laget
Helseplattformen

Helse Midt-
Norge RHF

Trondheim 
kommune

Øvrige 
kommuner i Midt

-Norge

Fastleger og 
avtalespesialister

• Kommunene bærer ingen 
risiko ved anskaffelsen, men 
velger om de vil utløse 
opsjonen og ta i bruk 
løsningen

• Fastleger og 
spesialister vil få 
tilbud om å kjøpe 
løsningen

• Helse Midt-Norge og 
Trondheim kommune 
eier programmet

Mulighet for kjøp
(private aktører)

Opsjonsavtaler
med alle kommuner

Felles 
eierskap

§ 84 kommuner
§ 8 sykehus
§ 40.000 ansatte
§ 720.000 innbyggere



«Det er trolig i Midt-Norge vi først vil «Det er trolig i Midt-Norge vi først vil 
se innføringen av Én innbygger - én se innføringen av Én innbygger - én 
journal og de fantastiske journal og de fantastiske 
mulighetene det gir for ansatte og mulighetene det gir for ansatte og 
pasienter»pasienter»
Bent Høie, Bent Høie, HemitHemit-konferansen 2018-konferansen 2018



Helseplattformen og nasjonale prosesser:
«Veikartet» for Én innbygger – én journal
1. Etablering av Helseplattformen i region Midt-Norge

2. Videreutvikling av eksisterende løsninger i 
spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, Helse Vest 
og Helse Sør-Øst

3. Etablering av en nasjonal løsning for kommunal 
helse- og omsorgstjeneste for kommunene utenfor 
Midt-Norge



Hva skal vi oppnå? (effektmål)

• Bedre behandlingskvalitet – færre pasientskader

• Mindre dobbeltarbeid – data legges inn én gang

• Bedre datagrunnlag for forskning og innovasjon

• Styringsverktøy for bedre ressursbruk

• Beslutningsstøtte – redusere variasjon  

• Bedre samhandling kommune – sykehus - 

fastlege

• Se hele pasienten – helhetlig vurdering 

• Lettere innsyn i egen journal

• Myndiggjøre pasienten – bo lengre i eget 

hjem



Innføringsprosjekt
Tilpasning – implementering

Kravspek
:
Helse-
tjenestens 
behov

Historikk og nær fremtid!

2016
Dialogfase:
Hvilke løsninger er 
mulige? 
Nedvalg fra 4 
leverandører

Tilbud 
og  
evalu-
ering

Endelig 
versjon 
konkurranse-
grunnlag og 
endelig 
tilbud
nov. 2018

Kontrakts-
inngåelse

20192017 2018 2020 2021

1.inn-
føring: 
TENTATIV
T 2021

2.inn-
føring
2022

Parallelt: samarbeid på nasjonalt nivå om utvalgte tema
Det nasjonale prosjektet «Én journal» gjenbruker 
arbeidet fra Midt-Norge og videreutvikler krav til nasjonal 
løsning

2022

Tilbud fra 
4 leveran-

dører 3. 
mai 2017

Pre-
kvalifisering 
leverandøre

r

Forprosjekt
vedtatt 2012

Anskaffelsesprosjektet Innføringsprosjektet

Fremdrift kan bli justert



Samarbeidsrådet for opsjonskommuner
• Alle kommunene i M&R og Trøndelag har opsjonsavtale knyttet til 

Helseplattformen
• For å ivareta disse kommunenes interesser er Samarbeidsrådet for 

opsjonskommuner etablert, med representanter fra hele regionen
• Samarbeidsrådet er sammensatt med to rådmenn og en faglig utnevnte 

representanter per tidligere fylke (M&R, Nord og Sør – Trøndelag)
• sikre at innspill fra opsjonskommunene vurderes i programorganisasjonen

Samarbeidsrådet skal bidra til å sikre involvering og forankring i alle 
opsjonskommuner.



Medlemmer i Samarbeidsrådet
Navn Organisasjon Stilling

Karl Audun Fagerli Lierne kommune Rådmann

Torunn Austheim Steinkjer kommune Rådmann

Ragnhild H. Aunsmo Verdal kommune Kommuneoverlege

Carl Jacob Midtun Malvik kommune Rådmann

Vigdis Bolås Indre Fosen kommune Rådmann

Bjørn Buan SiO Leder

Arne Ingebrigtsen Kristiansund kommune Rådmann - leder

Arne Sverre Dahl Molde kommune Rådmann

Evelyn Haram Larsen Søre Sunnmøre IKT Prosjektleder



Helseplattformen 
i Romsdal



Historikk og status i Romsdal

• God kompetanse på Helseplattformen i Romsdal:
• Jan Morten Dale  arbeidet 100% i Helseplattformen-prosjektet fra 2016 til sommer 2018.
• Britt Rakvåg Roald representerte ROR i styre i Helseplattformen fra 2015 til 2017. 
• Arne Sverre Dahl er medlem i Samarbeidsrådet for opsjonskommunene.
• Thormod Spilling (ROR-IKT) har deltatt i IKT referansegruppe for Helseplattformen fra 2017. 
• Mange fagpersoner fra flere kommuner har aktivt bidratt i kravspesifisering og andre aktiviteter.

• Det er søkt om prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmann for å etablere en prosjektleder og 
frikjøpe fastleger.

• 2018: Søknad 1 mill.kr, tildelt kr 250.000.
• 2019: Tildelt kr. 1.000.000



Utkast til organisering i Romsdal

• Prosjekteier:
• De 8 kommunestyrene.

• Styringsgruppe: 
• Rådmenn, leder ROR-IKT, leder IKT Fræna/Eide+ felles HTV. 

• Ressursgruppe:
• Støtte lokale arbeidsgrupper, faggruppe og prosjektkoordinator. 
• Representere regionen overfor HP/Tr.heim ved behov.

• Referansegruppe:
• Referansegruppe for de lokale arbeidsgruppene+faggruppe Helse 

og Velferd.

• Prosjektleder
• Koordinere faggruppe og lokale arbeidsgrupper.
• Samhandle med de andre HP prosjektene i Møre og Romsdal.
• Representere Romsdalskommunenes interesser i 

Helseplattformen-prosjektet.

• Lokale arbeidsgrupper:
• Arbeide frem en felles løsning for Romsdal.
• Samkjøre løsningen med resten av Midt-Norge.
• Innføre i egen kommune.

Prosjekteier:
De  8 kommunestyrene

Styringsgruppe:
De 8 rådmennene

felles HTV
leder ROR-IKT 

Leder IKT Fræna/Eide
Daglig leder ROR

Ressursgruppe:
Jan M. Dale, Britt R. Roald, Cato 

Innerdal, Thormod Spilling

Prosjektleder:
Helge Storøy

Teknisk Opplæring GevinsterFunksjonalitet

Referansegruppe:
8 kommunalsjefer helse og 
omsorg (eller tilsvarende)



Status og veien videre

Arbeidsgrupper opprettes og starter 
arbeidet, formelt prosjekt opprettes
• Kartlegging og validering av 

prosesser
• Samlinger både lokalt og sammen 

med Trondheim kommune

Politisk behandling
• Trondheim Kommune har behandling i 

formannskapet i oktober/november, 
deretter bystyret i februar 2019

• Informasjon til kommunestyrene i løpet 
av 2018

Informasjonsarbeid og samhandling 
med sykehus har startet
• «Fylkesmøte» på Vestnes 29/10
• Presentasjon i Lokalt 

Samhandlingsutvalg 23/11, Aukra

Organisering og ledelse
• Rådmannsmøter i september
• Opprettelse av styringsgruppe
• ROR-møte i Oslo 18/10



Muligheter



…





Kommunikasjonskanaler

• Nettsida er viktigste kilde til informasjon

• Vi publiserer oppdateringer så snart det er mulig
• I denne fasen av programmet lager programmet det meste 

av presentasjoner og informasjonsmateriell. 
Fortsatt begrensninger pga anskaffelse og dialog med leverandør.

• Lokalt nettsted for Trondheim Kommune – 
innhold legges ut i samråd med programmet 
Eget postmottak opprettet for forarbeidet i kommunene:

www.helseplattformen.no

Husk: Prosjektmedarbeidere med kommunebakgrunn 
kan hentes inn til å holde foredrag

helseplattformen.helseogvelferd@trondheim.kommune.no

mailto:helseplattformen.helseogvelferd@trondheim.kommune.no
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 28/18 27.11.2018 

 
 
 
 

Høring - etablering av nasjonalt - pasient og brukerombud 
 

 

Rådmannens innstilling 
Rådet for eldre og funksjonshemma slutter seg til forslag til uttale fra Mellvin Steinsvoll. 

 

Saksopplysninger 
Regjeringen ønsker å løfte pasient og brukerrettighetsordningen. Det foreslås at ombudene i 
fylkene skal bytte navn til Eldre, - pasient, og brukerombud. 

Ansvarsområdet for det nasjonale ombudet og de lokale ombudene skal fortsatt være avgrenset 
til helse og omsorgstjenester fra stat og kommunen- Dette gjelder også for eldre pasienter og 
brukere. 

Det forslås videre å utvide ombudets ansvarsområde til å omfatte den fylkeskommunale 
tannhelsetjenesten. 

Lederen for rådet for eldre og funksjonshemma Mellvin Steinsvoll har  lagt fram en uttalelse 
vedrørende denne saken.  

 

Vurdering 
Regjeringens intensjon ved å endre navn til eldre- pasient og brukerombud antas å være at 
brukergruppen eldre skal ha økt fokus innenfor ombudets arbeidsområde. 

Et alternativ i arbeidet i det å vektlegge ombudets arbeid for gruppen eldre er å ha et eget 
eldreombud.  

 

Økonomiske konsekvenser 
Ordningen får ingen økonomiske konsekvenser for Nesset kommune. 

 

Betydning for folkehelse 
Et eget eldreombud vil sannsynligvis på sikt styrke de folkehelsen til den eldre befolkning. 

Arkiv: :X51 

Arkivsaksnr: 2018/1299-2 

Saksbehandler: Jan Karsten Schjølberg  



Høringsnotat – etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud 
  
Forslag fra Mellvin Steinsvoll. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, har i møte 27. november 2018 avgitt følgende 
høringsuttalelse: 
  
Uttalelse: 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, er tilfreds med regjeringens forslag om å etablere en  
nasjonal ombudsordning for eldre, men er uenig i at ordningen foreslås knyttet til eksisterende 
ombudsordning gjeldende for pasienter og brukere av helse og omsorgstjenester i stat og kommune. 
 
Råd for eldre og funksjonshemma i Nesset, vil sterkt anmode om at den nye ombudsordningen blir 
etablert med et eget nasjonalt eldreombud. 
 
Begrunnelse: 
Eldre som mottar omsorg er allerede pasienter og brukere, med behov som i utgangspunktet er 
dekket av nåværende pasient- og brukerombud som slik det oppfattes, har mer enn nok å gjøre 
 allerede.  
De fleste eldre bor i eget hjem og er verken pasienter eller brukere. Regjeringens forslag kan bli 
oppfattet som en sykeliggjøring av friske eldre, samtidig som det signaliserer overfor andre pasient- 
og brukergrupper at eldre har særskilte behov som må prioriteres i konkurranse med deres behov. 
Pasient- og brukerombudet skal være for alle grupper, uten at noen gruppe nevnes særskilt i 
ombudets navn. 
Regjeringen har nylig lansert kvalitetsreformen Leve hele livet. En reform godt innhold og som må 
settes ut i livet i tråd med de fremdriftsplaner som er lagt. Der fremgår det at å leve er så mye mer 
enn å være pasient eller bruker. Eldre er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer utover 
redusert helse, for eksempel diskriminering, økonomi, ensomhet, politisk representasjon, digital 
kompetanse og deltakelse i samfunnslivet. Hvis det politiske målet er å rette større oppmerksomhet 
mot denne store og sammensatte gruppen, er det mer formålstjenlig å etablere et eget eldreombud, 
for eksempel etter modell av barneombudet. 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Råd for eldre og funksjonshemma 29/18 27.11.2018 

 
 
 
 

Uttale til økonomiplan 2019-2022 – Råd for eldre og funksjonshemma 
 

 

Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling. 

 

Saksopplysninger 
Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Kommunestyret skal treffe 
vedtak på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Formannskapet skal behandle kommunens 
økonomiplan i møte 22.11.2018, sak PS 87/18. Tilsvarende gjelder for årsbudsjettet som er første 
året i økonomiplana. 
 
Vedlagt følger rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2019-2022 som er sendt til 
formannskapet. Særutskrift fra formannskapets behandling og innstilling ettersendes med 
eventuell oppdatert talldel av økonomiplanen. 
 
Formannskapets innstilling til budsjett og økonomiplan legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 
dager før behandling i kommunestyret. Det er formannskapets innstillingen som utvalget kan gi 
sin uttale til, jf. kommuneloven §§ 44 og 45.  
 

 

Vurdering 
 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 

Arkiv: :151 

Arkivsaksnr: 2018/668-76 

Saksbehandler: Lill Kristin Stavik  
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Økonomiplan 2019-2022 
 

Rådmannens forslag, 15.11.2018
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1.    INNLEDNING 
 

Forord  
 
Nesset kommune går over i historien fra 2020. Budsjett og økonomiplan 2019 – 2022 blir det siste for 
Nesset kommune som egen kommune.  

Fra 1.01.2020 danner kommunene Midsund, Molde og Nesset en ny kommune – nye Molde 
kommune.   

En felles intensjonsavtale ble signert 23. januar 2017. Intensjonsavtalen tillegges avgjørende vekt i 
prosessen med å danne den nye kommunen og samarbeidet så langt preges av likeverdighet og 
raushet. 

Nedfelt i intensjonsavtalen er mål om at den nye kommunen skal bidra til en: 

 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
 Styrket lokaldemokrati 
 Bærekraftig og robust kommune 
 Gode og likeverdige tjenester 

 
Siden 2016 har kommunene Midsund, Molde og Nesset arbeidet aktiv med å bygge den nye 
kommunen og 2019 blir en intensiv sluttfase fram mot 1. januar 2020. Konsekvenser av vedtak om 
kommunesammenslåing er ikke innarbeidet i budsjett og økonomiplanen.  

Selv om Nesset kommune blir en del av nye Molde kommune fra 1.01.2020 er det krav om at 
kommunen skal vedta en økonomiplan som omfatter de fire neste årene, der det første året utgjør 
budsjettet for 2019. En økonomiplan skal rulleres. Det innebærer at økonomiplanen skal oppdateres 
og bygge på endringer i alle typer rammevilkår, nye politiske prioriteringer og andre premisser som 
har økonomisk konsekvenser for kommunen i den kommende fireårsperioden.  

Utgangspunktet for budsjettarbeidet har vært: 
 Forrige års økonomiplan 2018 – 2021 vedtatt i kommunestyrets møte den 14.12.2017, sak 

96/17 
 Andre vedtatte saker i 2018 
 Lønns- og prisvekst 
 Statsbudsjettet 2019 

 

Budsjettet er stramt og har minimalt med handlingsrom til tiltak utenom det som ligger i framlegget. 
Rådmannen velger å legge fram et budsjett for 2019 uten kutt i tjenesteproduksjonen, og det legges 
opp til å finansiere kommende års drift med bruk av oppsparte midler gjennom bruk av 
disposisjonsfondet. Bakgrunnen for dette er å sikre stabilitet i den kommunale driften fram mot nye 
Molde kommune. Å gjennomføre innsparingsprosjekt i egen organisasjon, samtidig som 
organisasjonen skal tilpasses og bli en del av en ny kommune vil være krevende og foreslås derfor 
ikke.  

Enhetenes driftsrammer: 
Enhetenes driftsrammer for 2019 videreføres uten reduksjon, kun justert for lønns- og prisvekst. Ny 
bemanningsnorm i barnehager er kompensert fullt ut. Den nasjonale trenden viser økte utgifter til 
økonomisk sosialhjelp, barnevern og ressurskrevende tjenester. Det ventes økt trykk på kommunale 
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sykehjemsplasser og hjemmetjenesten som følge av at Helse Møre og Romsdal skal redusere driften 
med 0,5 mrd. Omløpshastigheten på pasientflyten mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten er 
av den grunn forventet økt. I rådmannens forslag ligger det økt ramme til enhet Helse og omsorg. 
Dette for å dekke økte utgifter til barnevern, barnevernsvakt og ny ressurskrevende bruker.  
Det forventes økte utbetalinger til økonomisk sosialhjelp som følge av endringer i regelverk for 
arbeidsavklaringspenger (AAP) og flere brukere i kvalifiseringsprogram (KVP). Rådmannen foreslår 
at økte utgifter her dekkes inn ved en omdisponering av midler mellom rådmannskontoret og NAV.  

Servicekontoret har behov for økte midler til lukking av avvik etter tilsyn fra Arkivverket og økt 
ressurs til avslutning av kommunens arkiv ved overgangen til ny kommune. Rådmannen forslår at 
en økt ramme til Servicekontoret skjer ved delvis omdisponering av midler fra rådmannskontoret til 
Servicekontoret.   

Til tross for stramme rammer mener rådmannen at kommunen har et godt tjenestetilbud, et 
tjenestetilbud vi kan være stolt av.  

Stramme rammer til enhetene medfører at det er avsatt lite penger til vedlikehold av kommunale 
veier, bygg og anlegg.  

Investeringer: 
Vedtatte investeringsprosjekt videreføres i økonomiplanperioden – nytt helsehus, Eresfjord 
brannstasjon og ombygging på Nesset omsorgssenter sluttføres. Rådmannen vil nok en gang peke på 
at det er et stort behov for rehabilitering av kommunehuset. Innenfor denne økonomiplanperiode 
har rådmannen ikke funnet rom for å avsette midler til dette prosjektet.  
Rådmannen har videre vurdert meldte behov for nye investeringer og har kommet til at kommunens 
økonomiske situasjon ikke gir rom for nye investeringer med noen få unntak - utvidelse av Eresfjord 
barnehage og deling til to klasserom ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole, ungdomstrinnet.  

Forslag til økonomiplan er bygd på et opplegg med store risikofaktorer.  Høy lånegjeld binder opp 
driftsøkonomien og utgjør en stor risiko ved en eventuell renteøkning. Prognose for salg av 
konsesjonskraft i 2018 er på 8 mill. Denne prognosen er videreført i økonomiplanen 2019 – 2022. 
Endringer i eiendomsskatt fra 2019 ved at produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner fritas for 
eiendomsskatt. Her er det lagt opp til en overgangsperiode på 7 år, det vil si at eiendomsskatten fra 
skatteåret 2019 årlig reduseres med 1/7 av den skatt som ble utskrivet i 2018. Dette er risikofaktorer 
en bør være bevisst ved behandlingen av økonomiplanen. 

Avslutning: 
Rådmannen vil avslutningsvis understreke betydningen av den store innsatsen som hver og en 
ansatt i Nesset kommune viser i hverdagen ved å levere gode tjenester innenfor alle 
virksomhetsområder, gjerne med glød, humor, faglig innsikt og et stort engasjement. Medarbeiderne 
er kommunens absolutt viktigste ressurs og gjennom å legge til rette for gode arbeidsvilkår, utvikle 
arbeidsplassen og et godt arbeidsmiljø, klarer Nesset kommune å oppnå gode resultater og levere 
gode tjenester.  
 
Nesset kommune sitt verdigrunnlag «APRIL» står for anerkjennelse, pålitelig, respekt, interessert og 
løsningsorientert, og tar utgangspunkt i kommunens visjon «Jeg velger meg Nesset». Dette skal ligge 
til grunn for alt arbeid som utføres i kommunen.  
 
Anne Grete Klokset 
rådmann 
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Hovedmål – tiltak – utfordringer  

Kommunens 6 hovedmål danner grunnlaget for alle mål og tiltak som rådmannen skal arbeide 
videre fremover med. Hovedmålene var sist revidert 18.06. 2009 (K-sak 44/09). For 2019 har 
rådmannen valgt de samme fokustemaene som i 2018 innen hvert hovedmål.  

 

Kommunens hovedmål:  

1. Kvalitet i tjenestene 
a. Fokustema 

i. Levere lovpålagte tjenester med god kvalitet i rett tid 
ii. Brukere opplever god dialog og er fornøyd.  

2. Motiverte medarbeidere 
a. Fokustema  

i. Rett kompetanse til rett oppgave 
ii. Redusere fravær med 10% 

3. God økonomistyring 
a. Fokustema 

i. Oversikt over all bruk av ressurser. 
ii. Rammene skal holdes 

4. Helhetlig og langsiktig planlegging 
a. Fokustema 

i. Omdømmebygging i alt vi gjør 
5. Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT 

a. Fokustema 
i. Kvalitetslosen skal tas i bruk i alle enheter 

ii. Aktiv bruk av dagens dataverktøy samt evt. innføring av nye 
iii. Sikker dokumentasjon av alt vi gjør 

6. God utnyttelse av kommunale bygg 
a. Fokustema 

i. Rasjonell drift av alt nødvendig bruksareal 
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Verdier  
APRIL, er kommunens verdigrunnlag. Verdiene skal gjenspeiles i alle våre gjøremål og i samarbeidet 
mellom brukere, tjenesteutøvere, administrasjon og folkevalgte. 
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2.    INNTEKTER 

Rammetilskudd og skatteinntekter 
Anslaget på frie inntekter for 2019 er på kr 189,9 mill basert på innbyggertallet per 1.7.2018. Dette er 
en økning på kr 3,5 pst i forhold til anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2018. For å 
sammenligne veksten i de frie inntektene fra 2018 til 2019 korrigeres det for oppgaveendringer, 
regelendringer og innlemming av øremerka tilskudd.   
 
Rammetilskuddet til Nesset kommune består av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, 
distriktstilskudd Sør-Norge (tidligere småkommunetilskudd), skjønnstilskudd og 
regionsentertilskudd.   
 
Nesset kommune følger normalt anslaget på frie inntekter i forbindelse med Statsbudsjettet, med 
eventuelle korrigeringer for skatteanslag.  
 
Pr. 1.7.18 har Nesset kommune 2964 innbyggere (1.7.17: 2975 innbyggere).  Dette innbyggertallet 
brukes i beregning av innbyggertilskudd og utgiftsutjevning for 2019. Skatteutjevningen beregnes i 
henhold til folketallet pr. 1.1. i budsjettåret.  
 
Innbyggertilskudd 
Innbyggertilskuddet blir fastsatt ved at summen av de andre tilskuddene som inngår i 
rammetilskuddet til kommunene blir trukket fra.  Det som blir igjen fordeles med et likt beløp pr. 
innbygger til alle kommunene.  Det er tallet på innbyggere pr. 1. juli 2018 som legges til grunn for 
innbyggertilskuddet. Ved gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift per 1.7.2014 fikk Nesset 
kommune trekk i rammeoverføringene med kr 5,405 mill. i 2015 som antatt gevinst ved reduksjon av 
arbeidsgiveravgift. Dette trekket videreføres til og med 2019 med en reduksjon på 20 pst per år, men 
justert for kommunal deflator. Trekket i 2019 er på kr 1,2 mill. og er redusert til 0 i 2020. 
 
Utgiftsutjevning 
Utgiftsutjevningen blir beregnet på grunnlag av kostnadsnøkler.  Gjennom utgiftsutjevningen 
kompenseres kommunene for ufrivillige kostnadsforhold som har dokumentert innvirkning på 
utgiftene til kommunene.  Med ufrivillige forhold menes de forhold som den enkelte kommune ikke 
kan påvirke, som for eksempel alderssammensetningen i befolkningen og bosetting.  Nesset 
kommune har en kostnadsnøkkel på 1,1455 for 2019.  Dvs. at Nesset er beregnet til å være 14,55% 
dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen (14,41% for 2018).  Utgiftsutjevningen er en ren 
omfordeling – det som blir trukket fra noen kommuner blir delt ut igjen til de andre kommunene. 
 
Skjønnstilskudd 
Skjønnstilskuddet blir brukt til å kompensere kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale 
forhold som ikke fanges opp i den faste delen av inntektssystemet.  Av tildelt tilskudd for 2019 
utgjør kr 0,9 mill. kompensasjon for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift. Ellers har Nesset 
kommune fått kr 0,3 mill. for høye utgifter til ressurskrevende brukere, samt kompensasjon for drift 
av kommunalt rovviltutvalg og generell vurdering/folkevalgtopplæring.  
 
Distriktstilskudd Sør-Norge  
Distriktsindeksen måler graden av distriktsutfordringer i en kommune og består av ulike indikatorer 
som måler forskjeller i geografi, demografi, arbeidsmarked og levekår.  
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Tilskuddet blir gitt til kommuner som har gjennomsnittlig skatteinntekter lavere enn 120 pst av 
landsgjennomsnittet, ha færre enn 3200 innbyggere eller en distriktsindeks på 46 eller lavere, og ikke 
motta distriktstilskudd Nord-Norge.  
Nesset får maks tilskudd med kr 5,698 mill. som lagt inn i hele perioden. 
 
 
 
 
Regionsentertilskudd 
Regionsentertilskudd tildeles kommuner der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i 
perioden for kommunereformen, og som etter sammenslåingen får over om lag 8000 innbyggere. 
Tilskuddet tildeles med en sats på 66 kroner per innbygger og en sats per sammenslåing på  
kr 3,158 mill. Satsene er satt slik at 40 pst av det samlede tilskuddet fordeles med lik sats per 
innbygger, mens 60 pst fordeles med lik sats per sammenslåing. Tilskuddet fordeles til de nye 
kommunene, men utbetales til den enkelte kommune i sammenslåingen etter den enkelte kommunes 
andel av innbyggerne i den nye kommunen. 
Nesset får kr 0,485 mill. i 2019 (Midsund kr 0,338 mill. og Molde kr 4,432 mill.) 
 
Skatteutjevningen 
Skatteutjevningen (inntektsutjevningen) skal utjevne forskjeller i kommunenes skatteinntekter. 
Beregningen skjer ut fra skatteinntekt per innbygger. Utjevningen for kommunene omfatter inntekts- 
og formuesskatt fra personlige skattytere og naturressursskatt fra kraftforetak.  I 2019 får kommuner 
med skatteinntekter over landsgjennomsnittet et trekk på 60 % av differansen mellom egen 
skatteinntekt og landsgjennomsnittet, mens kommuner med skatteinntekter under 
landsgjennomsnittet får kompensert 60 % av differansen mellom egen skatteinntekt og 
landsgjennomsnittet.  Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennomsnittet får en 
tilleggskompensasjon på 35% av differansen mellom egen skatteinntekt og 90 % av 
landsgjennomsnittet.  Ordningen finansieres ved at kommunene får et likt trekk pr. innbygger. For 
2019 er trekket beregnet til kr 395 pr innbygger. 
 

 
 

Figur fra Grønt Hefte om skatteutjevningen i kommunene: 
Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som 
skatteinngangen foreligger.  Trekk eller tillegg i skatteutjevningen blir avregnet mot kommunens 
utbetaling av rammetilskudd.  Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunen vil ikke være klar før i 
februar 2020, når endelige skattetall for 2019 foreligger. 
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Eiendomsskatt 
Nesset kommune innførte skatt på verk og bruk i 1981. Kommunestyret vedtok i sitt møte 6.11.2014, 
sak 92/14, å skrive ut eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen fra 2015, jf. eskl. § 3 a. Det 
ble vedtatt å bruke skatteetatens formuesgrunnlag på boliger. Alle øvrige eiendommer verdsettes av 
en sakkyndig nemnd som fastsetter takstene på grunnlag av forslag fra «tilsette synfaringsmenn».   
 
Nesset kommune har fra 2015 skrevet ut eiendomsskatt med en alminnelig sats på 7 promille (verk 
og bruk, samt næringseiendommer) og redusert sats på 3,5 promille på bolig- og fritidseiendommer 
til og med år 2017. Satsen ble økt med på 0,08 promille, til 3,58 promille for 2018.  
 
Eiendomsskatt          (1000 kr) Regnskap 2016 Regnskap 2017 Prognose 2018 Budsjett 2019 
(Verk og bruk) næringseiendom 14 777 11 530 11 092 11 079 
Bolig- og fritidseiendommer 6 648 6 880 7 131 7 262 
Totalt 21 425 18 410 18 223 18 341 

 
 
Fra 2019 er det ikke lenger lov å skrive ut skatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner. 
Verk og bruk er tatt ut av eiendomsskatteloven. Kraftverk og kraftnettet kan fortsatt beskattes som i 
dag, mens telenett/fiber ikke lenger kan beskattes. Mye av det som i dag er taksert som verk og bruk 
inneholder takst på bygning/tomt og vil takseres som næringseiendom fra 2019.  
 
Grunnlaget for tele- og fibernett i 2018 kan få en overgangsordning hvor kommunene gis anledning 
til å avvikle eiendomsskatten på disse objektene over 7 år. Det vil si at grunnlaget for 2018 reduseres 
til 6/7 i 2019, 5/7 i 2020 osv. Grunnlaget for 2018 er på kr 20 523 000 i 2018 og gir årlig eiendomsskatt 
på kr 143 661 med 7 promille. Årlig reduksjon i eiendomsskatt etter særskilte regler vil bli på  
kr 20 523 (1/7). 
 

Salg av konsesjonskraft 
Nesset kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune har i 2017 inngått avtale om Nesset 
kommunes disponering av konsesjonskraft for perioden 1.1.2018 – 31.12.2019. I inngått avtale kan 
kommunen disponere fritt per år 58,18 GWh til eget forbruk (” allmennforbruk”) og/eller salg.  
 
Videresalg av kommunens konsesjonskraft skjer for kommunens regning og risiko. Konsesjonskrafta 
har gjennom mange år vært videresolgt gjennom kommunens heleide kraftselskap, Nesset Kraft as. 
Forutsetningen for at Nesset kraft as har fått oppdraget er at tjenesten utføres vederlagsfritt,  
dvs. for kr 0.  
 
For å kunne gi et godt tjenestetilbud til innbyggerne er kommunen avhengig av gode inntekter fra 
salg av konsesjonskraft. 
 
Prognosen på salg av konsesjonskraft for 2018 er på kr 8 mill. (per august 2018). Denne prognosen er 
videreført i økonomiplan for 2019 – 2022.   
 
Historisk sett har inntektene på salg av konsesjonskraft variert mye. Inntektene henger sammen med 
prisene i markedet, men også hvilken fastpris kommunen velger å tilby sluttbrukerne. 
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Fig. viser netto salg av konsesjonskraft i perioden 1986-2017. Fra utgift i år 2000 med kr 0,2 mill. til høyeste 
inntekt i 2010 med kr 10,1 mill. 

 

Konsesjonsavgifter (Kraftfond) 
Nesset kommune får konsesjonsavgifter for 3 konsesjoner (alle Statkraft).  Fra 2015 får kommunen en 
inntekt på kr 8,367 mill. Kommunen mottar pengene for året den 31.12. Konsesjonsavgiftene avsettes 
til kraftfondet.  Bruken av kraftfondet vises i egen oversikt i talldelen i økonomiplana.   
 
Avgiftssatsene vil bli justert i 2019 (konsesjoner gitt etter 10.4.1959) og i 2020 (konsesjoner gitt før 
1959). Satsene blir justert hvert 5. år. Avgiftssatsene blir justert i desember i budsjettåret.  
 

Momskompensasjon 
Momskompensasjonsordningen ble innført fra 2004. Formålet med ordningen er å nøytralisere de 
konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgifts-systemet, ved at kommunenes 
kjøp av varer og tjenester fra private, gjennom ordningen blir likestilt med kommunal 
egenproduksjon. Momskompensasjonen beregnes av kompensasjonsberettigede varer og tjenester og 
er inntektene kommer i forhold til kommunens aktivitetsnivå. 
 
Ordningen skal være selvfinansierende ved at kommunene får refundert momsen på kjøp av varer 
og tjenester, og har fått trekk i rammeoverføringene ved innføring av ordningen. 
 
Momskompensasjonen som blir refundert i drift kommer fram som kommunens frie inntekt. 
Kompensasjonen fra investeringer bokføres som inntekt i investeringsregnskapet og bidrar til 
mindre bruk av lånemidler. 
 
Det er lagt inn kr 6,5 mill. som forventet momskompensasjon årlig i denne perioden. 
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Kompensasjon for investeringer (renter og avdrag) 
Tilskuddsordningen for bygging av omsorgsboliger har foruten oppstartingstilskuddet en ordning 
med kompensasjonstilskudd for renter og avdrag. Beregningsgrunnlag for avdragsdelen for 
kompensasjonstilskuddet er satt til kr 565 000 pr omsorgsbolig.  Tilskuddet utbetales over 30 år med 
et tillegg for renter tilsvarende Husbankens til enhver tid flytende rente.  
 
Ved tilskuddsordningen for skoleanlegg og kirkebygg dekker staten rentekostnadene for et lån på 20 
år inkl. 5 års avdragsfrihet.  Renten beregnes med utgangspunkt i lån med flytende rente i 
Husbanken, som er lagt inn med 1,8 % i hele perioden. 
 
I økonomiplanperioden er det beregnet kompensasjon for følgende investeringer: 
 
 

Ordning 
Ant.år Fra 

år 
Til 
år 

Ramme for 
investering 

(mill. kr) 

” Lånesaldo” 
1.1.2019  
(mill. kr) 

Omsorgsboliger 30 2004 2033 1,130 0,6 
Skoleanleggene - Ungdomstrinnene 20 2007 2026 11,162 5,9 
Kirkebygg 20 2011 2030 2,750 2,3 
Skoleanlegg, EIBUS – småskolen 20 2011 2030 9,379 7,4 
Kirkebygg, rømningsvei/branndør 20 2017 2036 0,344 0,3 

Totalt 16,5 
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3.    FINANS 

Renter og avdrag 
Flytende rente per november 2018 er på 1,85 pst. Det er lagt inn 1,9 pst renter i hele 
økonomiplanperioden for de lånene som ikke er bundet i fastrenter. Etter hvert som fastrenten 
utløper er det beregnet rentekostnad etter flytende renter i perioden. Dette gjelder også for nye 
investeringsprosjekter i perioden. 
 
Netto renter på formidlingslån/startlån er beregnet på grunnlag av rapporter for utbetalinger og 
innbetalinger i perioden.  Dette viser en netto utgift på kr 55 000 til kr 77 000 i perioden. 
 
Det er lagt inn kr 600 000 i årlig avkastning på bankinnskudd i perioden. 
 
Renter på ansvarlig lån på kr 36,7 mill i Nesset kraft as er fastsatt til Nibor 6 md + 1,5 prosent, og 
beregnes etter første notering i januar for 1. halvår, og etter første notering i juli for 2. halvår.  Dette 
er vedtatt i kommunestyrets møte den 24.9.10, sak 86/10.  Renten som er lagt inn tilsvarer 2,8 pst de 
to første årene og 3 pst de to siste årene i perioden. 
 
 
Minimumsavdrag 
Når kommunen tar opp nye lån beregnes avdrag i forhold til anleggsmidlets levetid. Ut fra dette 
antas kommunen å oppfylle kommunelovens § 50 nr. 7 a som sier at gjenstående løpetid for 
kommunens gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden på anleggsmidlene ved siste 
årsskifte. Dette kvalitetssikres hvert år i forbindelse med regnskapsavslutningen. 
 
Siste beregning for 2018 (per 1.1.2018), etter en forenklet modell i henhold til gjeldende regelverk, 
betaler kommunen ca. kr 0,8 mill. mer enn minimumsavdrag. For 2019 er det forventet at 
avdragsberegning følger samme prinsipp og nedbetaling av nytt lån er vektet i forhold til 
anleggsmidlenes levetid. 
 
I henhold til ny kommunelov skal minimumsavdraget minst være lik størrelsen på kommunens 
avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på 
kommunens avskrivbare anleggsmidler.  
 
Følgende er beregnet i økonomiplanperioden: 
 

(1000 kr ) 2018 2019 2020 2021 2022 
Eiendeler 1.1 417 875         
Herav ikke avskrivbare anleggsmidler (tomter mv.) -8 394         
Avskrivbare eiendeler per 1.1. 409 481 460 268 528 624 583 245 565 080 
Investeringer i løpet av regnskapsåret 66 792 86 148 74 341 2 900 2 900 
Avskrivninger i løpet av regnskapsåret -16 005 -17 792 -19 719 -21 065 -20 743 
            
Lånegjeld til investeringer 1.1 365 613 372 877 402 774 435 100 422 000 
Opptak av nytt lån i regnskapsåret 19 000 42 645 47 350 2 615 2 615 
Betalte avdrag i løpet av regnskapsåret -11 736 -12 748 -15 025 -15 715 -15 491 
            
Lånegjeld i % av avskrivbare eiendeler per 1.1 89,3 81,0 76,2 74,6 74,7 

 
Tabellen viser at kommunen skal betale 76,2 prosent avdrag av avskrivningene i 2020 ifølge 
beregning etter ny kommunelov. Dette utgjør kr 1,15 mill. mer i avdrag enn etter dagens 
beregningsmodell for 2020, kr 1,2 mill. mer i 2021 og kr 0,9 mill. mer i 2022 (lagt inn i talldelen under 
finan).. 
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Vann – avløp – slam – renovasjon – tilsyn og feiing 
Kommunen bruker Momentum Selvkost as sin kalkylemodell for beregning av kommunale 
eiendomsgebyr på vann, avløp, slam, renovasjon og tilsyn/feiing. Nærmere informasjon om 
kalkyleberegningen følger i kapittel 8.   
 
Kapitalkostnadene blir tillagt gebyrene for vann, avløp, slam, renovasjon og tilsyn/feiing som 
kommunen krever innbyggerne for, jf. forskrift om selvkost. I økonomiplanperioden er det lagt opp 
til en dekningsgrad på 100 % innenfor alle områdene. Til grunn for endringene ligger lønns- og 
prisveksten, tidligere og nye investeringer, samt kapitalkostnaden. 
 

Utbytte 
Historiske tall – utbytte fra Nesset kraft as: 
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I denne økonomiplanperioden er det lagt inn et forventet utbytte med kr 3,0 mill. i årlig i perioden, 
herav kr 0,1 mill. som utbytte fra egenkapitalbevis.   
 
 

4.    GJELD 
Lånegjelda er beregnet til kr 373 mill. pr. 1.1.2019. Med de investeringer som er foreslått forventes 
lånegjelda å øke til kr 403 mill. ved utgangen av 2019 og kr 410 mill. ved utgangen av 
økonomiplanperioden, jf. tabellen under «minimumsavdrag». 
 
Per 1.1.2019 anslås 37,9 prosent av låneporteføljen å være bundet i faste renter (lån med rentebinding 
1 år fram i tid og over). Kravet i kommunens finansreglement er på 35 prosent.  
 
Per 1.1.2019 antas låneporteføljen å ha slik rentesats: 
 

109,7 mill. kr flytende, 1,9 % beregnet i økonomiplan (i dag 1,85 %) 
121,8 mill. kr 1,45 % fast til 6.11.2019 
  19,0 mill. kr 1,94 % fast til 16.10.2020 
122,4 mill. kr 1,87 % fast til 13.11.2020 
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5.    RESULTAT DRIFT 

Netto driftsresultat 
Netto driftsresultat for kommuner angir forholdet mellom driftsinntekter og driftsutgifter medregnet 
netto renteutgifter og låneavdrag. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommual 
økonomi anser netto driftsresultat som den primære indikatoren for økonomisk balanse i 
kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye som kan avsettes til framtidig bruk og til 
egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat kan dermed sies å være et uttrykk for 
kommunesektorens økonomiske handlefrihet. 
 
For at kommunesektoren skal være i stand til å sette av midler til egen finansiering av investeringer 
og oppnå sunn økonomistyring på sikt, bør netto driftsresultat for kommunesektoren ifølge Det 
tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi, over tid ligge på om lag 1,75 
prosent av driftsinntektene. I SSBs statistikk beregnes netto driftsresultat av kommunens totale 
inntekter, dvs. også inntekter fra brukerbetalinger, refusjoner osv.  
 
I rådmannens forslag til økonomiplan er netto driftsresultat positivt i hele økonomiplanperioden, 
men hovedoversikten i økonomiplana viser ikke totale driftsinntekter fordi enhetenes rammer 
framkommer som netto utgifter.  Inntektene av brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter, refusjoner 
m.v. ligger inne i enhetenes netto rammer.  
 

Overføring fra drift til investering 
I denne økonomiplanperioden budsjetteres det ikke med overføring fra drift til investering.  
 

Avsetninger / bruk av avsetninger 
Avsetninger og bruk av avsetninger vises på” Hovedoversikten” i talldelen i økonomiplana. 
 
Avsetning til bundet fond gjelder konsesjonsavgiftene som blir avsatt til kraftfondet.  Bruk av bundet 
fond gjelder bruk av kraftfondet til renter og avdrag, jf. egen oversikt over bruken av kraftfondet i 
talldelen i økonomiplana. 
 
Etter avlagt tertialrapport for økonomi og finans, samt korrigert skatteanslag for 2018 antas 
kommunen å ha totalt kr 3,941 mill. i disposisjonsfond i 2019. I denne økonomiplanperioden er det 
lagt opp til å bruke en del av disposisjonsfondet. Anslag på rest disposisjonsfondet ved utgangen av 
perioden er på kr 0,654 mill. 
 
Det er viktig å ha et disposisjonsfond som kan ta høyde for svingninger i frie inntekter og 
finanskostnader, men også ta høyde for akkumulert premieavvik som foreløpig ser ut til å bli større 
og større. Disposisjonsfondet kan da bli en buffer for likviditet.  
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6.    ENHETENE  

Rådmannens stab med fellesutgifter/-inntekter 
Rådmann 
Rådmannen er øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og 
innenfor de rammer kommunestyret fastsetter.  
 
Organisering: 
Rådmannen sammen med personalsjef og økonomisjef utgjør rådmannens strategiske ledergruppe. 
Strategisk ledelse har overordnet og helhetlig ansvar for utvikling på kommunenivå, utvikling av 
organisasjonen, utvikling av tjenestene, samt organisering, ledelse og styring av enhetene.  
 
Rådmannens ledergruppe består i tillegg til økonomisjef og personalsjef, av enhetsledere, 
kulturleder og skolefaglig rådgiver.  
 
Kommunen er administrativt organisert i 7 enheter med 7 enhetsledere som har fått delegert  
personal-, fag- og økonomiansvar for sin enhet.  
 
Oppgaver og myndighet: 
Rådmannens oppgaver og ansvar fremgår av kommunelovens § 23 og av kommunens 
delegeringsreglement. Rådmannen har et overordnet ansvar for all kommunal drift. Rådmannen er 
bindeleddet mellom administrasjon og de politiske organer og skal tilrettelegge for politisk 
saksbehandling og iverksetting av politiske vedtak. Oppfølging av enhetsledere, stabsledere og 
ansatte i rådmannen stab.   
 
Noe av ansvaret til rådmannen: 

 Forberede saker til politisk behandling 
 Se til at politiske vedtak blir fulgt opp 
 Sørge for at kommunen drives i samsvar med lover og forskrifter 
 Sikre at ansatte har gode arbeidsforhold 
 Legge til rette for god dialog med kommunens innbyggere 

For å løse disse oppgavene, har rådmann i sin stab:   
 Økonomisjef 
 Personalsjef 
 Skolefaglig rådgiver 
 Barnehagefaglig rådgiver (50%) 
 Kulturleder 
 IKT koordinator 
 Folkehelsekoordinator (50%) 
 Eiendomsskatt (30%) 
 Prosjektmedarbeider (midlertidig stilling) 
 Flyktningetjenesten fra 2018. 

Flyktningetjenesten har 2,3 årsverk, hvor av 30 % er tilknyttet frivilligsentralen.  

Stillingen som assisterende rådmann er ikke blitt erstattet og ut fra dagens situasjon er det vurdert at 
det ikke er hensiktsmessig med å tilsette ny assisterende rådmann. Oppgaver som tidligere har vært 
utført av assisterende rådmann er blitt fordelt på andre i rådmannens stab og i organisasjonen. Det 
har ført til økt press på andre ansatte.  
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Personalsjef 
Personalsjef rapporterer direkte til rådmannen 

- Er hovedkontakt på rådmannsnivå for alle hovedtillitsvalgte og for hovedverneombud.  
- Har hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen av de årlige lokale 

lønnsforhandlingene  
- Har hovedansvaret for utarbeidelse og gjennomgåelse av sykefraværsrapporteringen.  
- Er rådmannens forlengende arm og rådgiver innen arbeidsgiverområdet 
- Har ansvar for utarbeidelse og revidering av alle reglement og rutiner som gjelder 

kommunens ansatte 
- Er kvalitetssjef, og har hovedansvaret for kommunens elektroniske kvalitetssystem / 

internkontrollsystem 
- Forsikringer – kommunale bygg og anlegg, inventar, motorvogn, personforsikringer. 
- Innkjøpsavtaler og vedlikehold av inngåtte avtaler. Kommunen har et interkommunalt 

innkjøpssamarbeid med kommunene Molde, Misund, Aukra og Rauma.  
- Er medlem av flere grupper som jobber frem mot nye Molde kommune 

 
Tjenesten omfatter oppfølgingen av enhetslederne opp mot den daglige driften, strategisk 
arbeidsgiverpolitikk og overordnet personalforvaltning.  
 
Personalsjefens hovedoppgaver er:  
Personalsjefen er ansvarlig for å utarbeide og vedlikeholde alt veiledningsmaterialet som 
enhetslederne trenger for å gjennomføre en god arbeidsgiverpolitikk og en god personalforvaltning.  
 
Oppfølging og veiledning til alle enhetene innenfor arbeidsgiverområdet; herunder ansettelser, 
rekruttering, kompetansekartlegging og hjelp til kompetanseutvikling. Permisjoner, 
personalkonflikter, lønnspolitikk, nærværsarbeid, overordnet IA-arbeid, tvistespørsmål i 
praktiseringen av lov og avtaleverk knyttet opp mot arbeidsrettslige saker; spesielt mot 
arbeidsmiljølov, ferielov, folketrygdlov og sentralt avtaleverk. Personalsjefen skal, sammen med 
enhetsleder, ha ansvaret for ulike omplasseringstiltak og annen tiltak i forbindelse med enhetenes 
personalforvaltning.  
 
Personalsjefen gir råd og veiledning til enhetslederne i enkeltsaker innenfor fagfeltet 
personalforvaltning når enhetsleder ber om det. Det gis også bistand til enhetsledere ved 
utlysninger, intervju og ansettelser. Hver enkelt av de ansatte i Nesset kommune er en viktig brikke i 
arbeidet med å yte gode tjenester på alle nivå i organisasjonen. Uten gode medarbeidere, som hver 
dag står på og gjør en fantastisk jobb overfor innbyggere og brukere, greier ikke kommunen å levere 
de tjenestene vi skal. Derfor er det viktig for oss at vi opptrer som en arbeidsgiver, uansett hvor i 
kommunen man jobber. 
 
I hovedsak er disse fagfeltene knyttet opp mot følgende lov og avtaleverk 
• Hovedtariffavtalen 
• Hovedavtalen 
• Arbeidsmiljøloven 
• Ferieloven 
• IA-avtalen og sykepengeordningen 
• Andre sentrale og lokale avtaler knyttet opp mot lønns- og avtalevilkår for ansatte. 
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Økonomiavdeling 
 
Tjenester og oppgaver: 
 

 Faglig ansvar for kommunens regnskap. Dette innebærer at regnskapet skal føres løpende 
og være a jour og avlagt i samsvar med lover og forskrifter. Samtidig skal regnskapet gi 
uttrykk for virksomhetens økonomiske stilling ved regnskapsavleggelsen. Rapportering i 
henhold til lover og forskrifter, både eksternt og internt. Rådgivning til enhetene på 
regnskapsområdet. Tilrettelegger for, og lærer opp alle ansatte som skal levere bilag/data til 
regnskap. 
 

 Ansvar for lønnsberegning og utbetaling til alle arbeidstakere og folkevalgte. Oppfølging og 
kontroll av gjeldende regelverk på lønnsområdet. Fraværsregistrering og rapportering, både 
eksternt og internt. Utsending av lønnsoversikt, oppgjør av arbeidsgiveravgift, skattetrekk, 
beregning og utbetaling av sjukelønn mv. Oppfølging av refusjoner fra NAV. Rådgivning til 
enhetene på lønnsområdet. Tilrettelegger for bilagsflyt til lønnsregnskapet. 
 

 Innfordring av alle kommunale krav; kommunale eiendomsgebyr, eiendomsskatt, husleie, 
barnehage, SFO, omsorgstjenester, oppmålingsgebyr, byggesaksgebyr, mv. Oppfølging av 
misligholdte lån, både formidlingslån/startlån og næringslån. 
 

 Koordinering av budsjettarbeidet sammen med rådmannen. 
 

 Bokfører og avlegger regnskap for Nesset kirkelige fellesråd i samsvar med lover og 
forskrifter. I tillegg gjør avdelingen fellesrådets arbeid på lønnsområdet, med beregninger, 
utbetalinger, rapporteringer osv.  
 

 Gir bistand i forbindelse med søknader til pensjonskassene når ansatte skal over på pensjon.  
 

 Tilrettelegging/saksbehandling og utskriving av eiendomsskatt. 
 

 Arbeid i prosjektgrupper med tilrettelegging av økonomiområdet/HRM i forbindelse med 
kommunesammenslåing. 

 
 
 
IKT 
Nesset kommune har siden 2008 vært medlem av IKT Orkide, et interkommunalt IKT-samarbeid. 
Denne samarbeidsavtalen er nå sagt opp med virkning fra 1.01.2019, som følge av kommunereform 
og nye Molde kommune. Nesset kommune blir deretter en del av ROR-IKT, først som medlem på lik 
linje med de andre medlemskommunene for deretter som nye Molde kommune.  
 
Det er utarbeidet vedtekter ROR-IKT og en tjenesteavtale som definerer rollefordeling, ansvars- og 
myndighetsforhold mellom ROR-IKT og tjenestemottakerne, samt angir tjeneste- og servicenivået 
ROR-IKT skal yte sine tjenestemottakere. 
 
ROR-IKT er organisert med et styre bestående av rådmennene i medlemskommunene, et bestiller-
utvalg og interkommunale faggruppe. 
 
ROR-IKT sitt hovedkontor ligger i Molde og Molde kommunes ordinære stab- støttesystem stilles til 
disposisjon for ROR-IKT. Denne tjenesten blir det gitt kompensasjon for.  
 
Fra 1.01.2019 blir vår IKT konsulent en del av fagmiljø i ROR- IKT.  
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Barnehagefaglig myndighet 
 
Tjenester og oppgaver: 
Kommunen som barnehagemyndighet skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar 
med gjeldende regelverk. Som barnehagemyndighet har enn ansvar for godkjenning av barnehager, 
drive tilsyn, veiledning, samordnet opptak, planlegging og videreutvikling av kvalitet og kapasitet i 
barnehagetilbudet i tråd med lovverk, sentrale og lokale føringer.  
 
Det skal fattes vedtak om ressurser til spesialpedagogisk hjelp, tiltak til minoritetsspråklige barn og 
til barn med nedsatt funksjonsevne, redusert foreldrebetaling, både i kommunale og private 
barnehager.  
 
I Nesset kommune er det til sammen 5 barnehager, 3 kommunale og 2 private barnehager.  Det er 
går til sammen 127 barn i barnehagene. 
 
Kommunene er ansvarlig for å yte tilskudd til de ikke kommunale barnehagene i henhold til § 3 i 
«Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager».  
 
Nesset kommune søkte sammen med Molde kommune til Utdanningsdirektoratet om å bli 
Språkkommune, og fikk delta i dette prosjektet. Her får vi tilbud om å delta i strategien språkløyper 
som støtter utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og skriving. Målene for strategien er: 

 Arbeidet med å styrke barnehagens språkmiljø forsterkes 
 Det skal være sammenhengen mellom barnehagens og skolens språkarbeid 
 Lærernes kompetanse med språk, lesing og skriving skal styrkes 
 Barn og elever som strever med språk, lesing og skriving skal raskt identifiseres og følges 

opp med effektive tiltak 
 Andelen elever med svake lese- og skriveferdigheter skal reduseres  
 Andelen elever med svært gode lese- og skriveferdigheter skal økes  
 Høyt presterende elever skal få de utfordringene og den støtten de behøver.  

Overgangen mellom barnehage og skole vil også ha et økt fokus i dette prosjektet.  
Alle 5 barnehagene, både kommunale og private barnehage deltar i prosjektet.   
 
 

Barnehage: Antall 
barn pr 

15.08.2019 

Antall 
plasser pr 
15.08.2019: 

Antall 
barn pr 

15.08.2018 

Antall 
plasser pr 
15.08.2018: 

Eidsvåg barnehage 62 84 58 79 

Eresfjord barnehage 19 27 15 22 

Vistdal barnehage 12 19 10 14 

Liedgarden barnehage AS 14 22 15 22 

Farmen friluftsbarnehage AS 20 23 20 27 

Totalt 127 175 118 164 
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Folkehelse  
 
Folkehelsearbeid i Nesset kommune, et tverrsektorielt satsingsområde. 
 
Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for å fremme befolkningens helse og trivsel, og 
redusere faktorer som har negativ innvirkning (jf. Folkehelseloven § 3). 
 
Folkehelsearbeid skal være sektorovergripende, og skal drives gjennom tiltak i alle sektorer i Nesset 
kommune, med disse mål:  

o trygghet og medvirkning for den enkelte, gode bomiljø og gode oppvekstsvilkår for 
barn og unge 

o et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og en sunn livsstil 
o forebygging av sykdommer og skader 
o redusere sosiale helseforskjeller i befolkningen 

 
 I Nesset drives et utstrakt folkehelsearbeid innen de ulike kommunale avdelinger, enheter, i frivillig 
sektor og i ulike bedrifter. I politisk virksomhet blir også forebyggende og helsefremmende arbeid 
løftet fram som noe positivt. Politikerne gir uttrykk for at hensyn til folkehelseaspektet er avgjørende 
for å fremme vekst og positiv utvikling. 
 
Folkehelsearbeidet er forankret i Kommuneplan for Nesset 2012- 2020.  I denne er det et uttalt mål at 
Nesset skal være den mest attraktive bokommunen i regionen. 
 
Nesset kommune inngikk i 2010 partnerskapsavtale med Møre og Romsdal fylkeskommune for 
gjennomføring av God helse programmet. Kommunen får tilskudd i tråd med gjeldende 
partnerskapsavtale. Partnerskapsavtalen forplikter også kommunen til selv å sette av midler til 
folkehelsearbeid. 
 
Folkehelse er et overordna satsingsområde, og er forankret i kommunal planstrategi. Nesset 
kommune har ansvar for å være pådriver overfor aktuelle samarbeidspartnere, private aktører så vel 
som frivillig sektor i lokalt folkehelsearbeid.  
 
Utfordringen til alle enheter i gjeldende styringsdokument, er å finne innovative måter å utvikle 
folkehelsetiltak på innen ordinær drift. På bakgrunn av erfaringer fra Friluftslivets år 2015 vil en 
videreføre tiltak som ga positivt omdømme og var med på å øke befolkningens fysiske 
aktivitetsnivå. Møteplasser i naturen og fokus på nærturområder er tverrsektorielle tiltak som skal 
satses på for å gi økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse.  
 
Folkehelsekoordinatorstiling er lagt til rådmannens stab i 50 % stilling. Rådmann er nærmeste leder. 
Folkehelsekoordinator rapportere årlig til rådmannen i årsmelding for Nesset kommune, og til Møre 
og Romsdal fylkeskommune jfr. Partnerskapsavtalen God Helse programmet, hvor kommunens 
samlede folkehelsearbeid skal synliggjøres knyttet til mål satt i «regional delplan for folkehelse».  
Folkehelsekoordinator skal ivareta saksbehandling innen fagområde folkehelse og bistå andre 
saksbehandlere ved behov i forhold til «betydning folkehelse» som benyttes i alle saksframlegg. 
 
Folkehelsekoordinator deltar i ulike samarbeidsfora internt for å være en pådriver i forhold til 
folkehelse, i regionale nettverk for kompetanseheving og i fylkeskommunalt nettverk for 
partnerskapet God Helse. 
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Rådmannens stab – økonomisk ramme 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Rådmannens stab (1):                    (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017     8 245 8 245 8 245 8 245 
lønnsoppgjør 2018, fordelt enhetene     61 61 61 61 
lønnsoppgjør 2018, antatt overheng 2019, 1 %     79 79 79 79 
Prisvekst, 2 %     5 5 5 5 
Oppgaveendr., ovf. servicekontoret     -179 -179 -179 -179 
Overf. NAV øk.bistand flyktninger, samt 
kvalifiseringsprog     -323 -323 -323 -323 
Reduksjon pensjon inkl. arbeidsg.avg.     -27 -27 -27 -27 
Ny ramme rådmannens stab 7 821 8 245 7 861 7 861 7 861 7 861 

 
Foruten lønns- og prisvekst og reduksjon av pensjonskostnad er denne ramme endra med kostnader 
overført til servicekontoret og NAV. 
 
 
 
Felleskostnader/-inntekter – økonomisk ramme 

Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Kommunale fellesutgifter/-inntekter (1):    (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017     6 200 6 200 6 200 6 200 
lønnsoppgjør 2018, fordelt enhetene     54 54 54 54 
lønnsoppgjør 2018, antatt overheng 2019, 1 %     28 28 28 28 
Prisvekst, 2 %     111 111 111 111 
Valg     350 0 100 0 
Flyktningetjenesten: økte inntekter/red. utgifter         -500 -500 
Reduksjon pensjon inkl. arbeidsg.avg.     -9 -9 -9 -9 
Ny ramme kommunale felleskostnader 6 350 6 200 6 734 6 384 5 984 5 884 

 
Rådmannens felleskostnader inneholder utgifter felles for hele kommuneorganisasjonen og består 
for det meste av faste kostnader. Bevilga midler skal dekke revisjon, kontrollutvalg, 
hovedarbeidsutvalg, taksering eiendomsskatt, valg, IKT, skatteoppkreverfunksjon, frikjøp av 
hovedverneombud og hovedtillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, juridisk bistand, samt fellesutgifter i 
hele organisasjonen og leieinntekter kommunehuset. Fra 2018 er også flyktningetjenesten en del av 
denne ramma. 
 
Foruten lønns- og prisvekst og reduksjon av pensjonskostnad er denne ramma endra med kostnader 
til valg, samt antatt endring i aktivitet i flyktningetjenesten fra 2021. 
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Skolefaglig rådgiver med økonomisk ramme 
Tjenester og oppgaver: 
 

 Overordna planlegging for skoleverket; skoleutvikling, kompetanseutvikling for personale 
og annen kvalitetsutvikling 

 Ivareta søknader om statsstøtte, refusjoner, prosjektmidler for skolene og 
voksenopplæringen 

 Legge til rette for – og drive voksenopplæring (grunnskoleopplæring for voksne og 
norskundervisning for minoritetsspråklige) 

 Ivareta arbeidsgiverrolle for ansatte i voksenopplæring, kommunal logoped og andre. 
 Drive kompetanseoppbygging for å sikre god kvalitet i skoleverket og at praksis er i tråd 

med gjeldende lover og forskrifter innenfor ansvarsområdet grunnskole og 
voksenopplæring 

 Egen kompetanseheving/oppdatering og brukerstøtte til skolene 
 Delta i interkommunale nettverk innenfor IKT-Orkide og ROR 
 Kontakt med PP-tjenesten på overordna nivå, medlem av styret for tjenesten 
 Kommunens kontaktperson i forhold til Tøndergård skole og ressurssenter, 

samarbeidskommuner og Fylkesmannen innenfor grunnskole og voksenopplæring 
 Kommunens  ”kulturkontakt”, sikre at grunnskolen får del i det nasjonale kulturtilbudet i 

samarbeid med Fylkesmannen 
 Ansvar for skoleskyssopplegget i samarbeid med skyss-operatørene og 

samferdselsavdelinga hos Fylkesmannen 
 Ansvar for å koordinere IKT-satsingen på skolene 
 Trekke fag til skriftlig eksamen, velge fag og organisere muntlig eksamen for 

avgangselevene i grunnskolen 
 Gjennomføre og lede felles skoleledermøter med faglig innhold og oppdatering jevnlig 
 Videreutvikle og følge opp skoleeiers kvalitetssikringssystem med årshjul for oppgaver og 

rapportering i form av årlig tilstandsrapport i henhold til Opplæringslovens § 13.10 
 Ivareta saksbehandling innenfor fagområdene grunnskole og voksenopplæring 

 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Skolefaglig rådgiver (1):                            (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017     5 943 5 943 5 943 5 943 
lønnsoppgjør 2018, fordelt enhetene     28 28 28 28 
lønnsoppgjør 2018, antatt overheng 2019, 1 %     24 24 24 24 
Prisvekst, 2 %     104 104 104 104 
Skolefag rådg, elever Tøndergård skole, økplan 2018-21     -372 -887 -887 -887 
Skolefag rådg, elever Tøndergård skole, nytt 2018     400       
Reduksjon pensjon inkl. arbeidsg.avg.     -29 -29 -29 -29 
Ny ramme skolefaglig rådgiver 7461 5943 6 098 5 183 5 183 5 183 

 
I tillegg til lønns- og prisvekst, samt reduksjons av pensjonskostnader er denne ramma endra i 
forhold til kommunens bruk av Tøndergård skole.  
 
Det er meldt inn behov for et tilbud om norskopplæring til personer uten «rett og plikt» (dvs. 
arbeidsinnvandrere fra EØS-området). Anslag ca 35% stilling. I kostnader utgjør det fra høsten 2019 
kr 87.000, helårsvirkning kr 206.000. Rådmannen har ikke funnet rom for dette tiltaket innenfor 
denne perioden. 
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Kirkelig fellesråd med økonomisk ramme 
 
Kommunens økonomiske ansvar følger av kirkelovens § 15: 
 
    a) utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker,  
    b) utgifter til anlegg og drift av gravplasser,  
    c) utgifter til stillinger for kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og til daglig 
         leder av kirkelig fellesråd,    
    d) driftsutgifter for fellesråd og menighetsråd, herunder utgifter til administrasjon og kontorhold,  
    e) utgifter til lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring,  
    f) utgifter til kontorhold for prester. 
  
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Kirkelig fellesråd (1):                            (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017     3 822 3 822 3 822 3 822 
lønns- og prisvekst 2,8% (deflator)     107 107 107 107 
Ny ramme kirkelig fellesråd 3925 3822 3 929 3 929 3 929 3 929 
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Servicekontoret 
Våre brukere er både kommunens innbyggere og kommunens egne ansatte. Vi yter tjenester 
innenfor et bredt fagfelt:: 
 
Informasjon 
www.nesset.kommune.no 
Hovedansvar (webredaktør) for kommunens nettsider og ansvar for innhold for servicekontorets 
tjenester.  
 
Publisering av postlister og politiske saker til kommunens nettside. 84 innkallinger og protokoller 
fra politiske møter og 52 postlister publisert i 2017.  
 
Sentralbord og generell informasjon over skranke.  
På de områder vi ikke selv saksbehandler, gir vi generell informasjon. 
 
Publikums-PC 
Gratis bruk av PC og internett hverdager 0800-1530. Også gratis trådløst internett. 
 
Kulturmeldinga ”Det skjer i Nesset” 
Sendes til alle husstander ca. 10 ganger pr år. I tillegg legges aktivitetene ut på kommunens nettsider 
og RB-nett. 
 
Saksbehandling 
Eiendomsopplysninger 
Informasjon til eiendomsmeglere og andre. 37 saker i 2017 (økning på én fra 2016). 
 
Produksjonstilskudd 
275 søknader, fordelt på tre søknadsomganger, registrert og saksbehandlet i 2017.  (205 søknader i 
2016 - økningen skyldes overgang til nytt søknadssystem og en ekstra søknadsomgang dette året.)  
 
Velferdsordningene i landbruket 
72 søknader for avløsertilskudd for ferie/fritid og 17 saker om sjukeavløsing i jordbruket behandlet i 
2017 (økning på to fra 2016). Ingen søknader om tidligpensjon i 2017 (samme som i 2016). 
 
Autorisasjon plantevern 
Informasjon og veiledning om hvordan bli autorisert. 12 bevis utstedt i 2017 (økning på 7 fra 2016). 
 
Kunnskaps- og etablererprøven 
Informasjon om etablerer- og kunnskapsprøve og gjennomføring av eksamen. Fire eksamener 
avholdt i 2017 (økning på to fra 2016). 
 
Salg av tomter i kommunale boligfelt 
Ingen tomter solgt i 2017 (samme som 2016). 9 ledige tomter i kommunen til salgs pr. i dag. 2 ledige 
festetomter.  
 
Tilskudd til boligbygging 
To søknader behandlet i 2017 (økning på to fra 2016).  
 
Dokumentforvaltning 
Inn- og utgående post 
6 087 inngående dokument (ekskl. vedlegg) ble ført i sak-/arkivsystemet i 2017 (økning på 63 fra 
2016). Aktivitetstjenesten bringer intern post mellom enhetene og bedrifter i sentrum. 
 
Utgående brev fra sak-/arkivsystemet sendes digitalt via SvarUt-formidleren til mottakerens digitale 
postkasse. Nesset har fortsatt størst mengde sendt digitalt, fordelt på antall innbyggere blant IKT 
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Orkidé-kommunene. Vi sparer tid og penger i tillegg til at flere og flere innbyggere ønsker å motta 
digital post. 49,5% av mottakerne leser digitalt. 6 467 sendinger (á 8,68 sider i gjennomsnitt) ble sendt 
digitalt i 2017 (økning på 2 666 fra 2016 – økningen skyldes digital utsending av 
eiendomsskattesedler). 
 
Arkiv 
Arkivansvarlig i henhold til arkivlov og forskrift. Alt arkivverdig materiell skal ivaretas og beskrives 
i kommunens arkivplan. I kommunens sak-/arkivsystem har arkivtjenesten i 2017 
journalført/arkivert 14 077 dokument (økning på 17 fra 2016).  
 
Politisk sekretariat 
To ansatte ved servicekontoret er i deler av sine stillinger engasjert i politisk sekretariat. Det er 
produsert innkalling og protokoller for 349 saker, fordelt på 43 møter i 2017. Sekretariatet har også 
støttefunksjoner for ordfører, utbetaling av godtgjøring og tilskudd, oppfølging av registre og 
budsjettansvar for politisk virksomhet (kr 2 449 000 i 2018) som sine oppgaver.  «Papirløse 
politikere» som ble innført i 2012/13 fungerer godt, og det er få driftsoppgaver i forhold til dette.  
Sekretariatet har i de senere årene fått flere og flere oppgaver i forbindelse med valg, og nå sist fullt 
ansvar ved Stortingsvalget 2017. 
 
Annet 
Budsjett og personalansvar 
Servicekontoret i Nesset drives som en egen enhet, med 6 årsverk (økning med 0,3 fra 2018). Budsjett 
på kr 3 992 000 i 2018. I tillegg budsjettansvar for politisk virksomhet, kr 2 449 000 i 2018. 
 
System- og opplæringsansvarlige 
Ansvar for saksbehandlingssystemet ePhorte, Acos Portal (hjemmeside), Infoland 
(eiendomsopplysninger til meglere) og iPad-oppsett til papirløse politikere. Opplæring av nye 
brukere og oppfølgingskurs/workshops, kvalitetssikring og noe teknisk oppfølging. Daglig 
brukerstøtte. 
 
Skolefaglig 
Tilrettelegging og oppdatering i fagsystem.  
 
Fakturering  
Produksjon av faktura for helse- og omsorgstjenestene, kommunale gebyr, husleie kommunale 
boliger, bygg og anlegg, oppmåling, byggesak, tilknytning vann/avløp, feste, tomtesalg, bygdabøker, 
guiding, bibliotek, salg og skjenking av alkohol, eksamen (alkoholloven), kopiering m.m. Grunnlag 
produsert både ved servicekontoret og andre enheter. 
 
Administrering kommunale utleieboliger 
Noe administrativt arbeid med 12 kommunale utleieleiligheter og 13 boenheter til flyktninger. 
Innkjøp 
Innkjøp av skolemateriell, utstyr og rekvisita til skolene og administrasjonen. 
 
Nye Molde kommune 
Ansatte ved servicekontoret er medlem i tilsammen fire arbeidsgrupper: 
 

o Arkiv- og dokumentforvaltning 
o IKT og digitalisering 
o Valg 
o Kulturbygging 

En ansatt har 10% permisjon og er ansatt som kommunikasjonsrådgiver/sekretær for 
Kulturbyggingsgruppa i nye Molde kommune.  
 
ROR IKT har allerede nå invitert Nesset til å delta i sine faggrupper. En ansatt er representant i 
gruppen Digital Dialog. 
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Endring i oppgaver fra 2018 til 2019 
Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger – er overført til Molde kommune fra 1.10.18 
12 skjenkesaker behandlet etter Alkoholloven i 2017 (nedgang på fire fra 2016), i tillegg fire salgs- og 
skjenkesaker gjeldende ut valgperioden. Én sak behandlet etter Serveringsloven (samme antall som i 
2016). 
 
Kommunale gebyr – er overført til Teknisk, samfunn og utvikling fra 1.10.18 
11 enkeltvedtak om endring i kommunale gebyr behandlet i 2017 (25 saker i 2016). Ajourhold av 
register, fakturering og informasjon til publikum. 
 
Styrket arkivtjeneste fra 1.10.18 
Enheten er tilført 30% stilling fra 1.1.2018. I tillegg har oppgaver som er flyttet ut av enheten ført til at 
vi nå har ca. 70% stilling mer enn tidligere som arbeider med arkivfaglige oppgaver. Dette er 
oppgaver som avslutning av eldre arkiv, arbeid med utbedring av pålegg etter tilsyn og omfattende 
oppgaver i arbeidsgruppe Arkiv- og dokumentforvaltning i nye Molde kommune. 
 
 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Servicekontoret                                       (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017     3 992 3 992 3 992 3 992 
lønnsoppgjør 2018, fordelt enhetene     36 36 36 36 
lønnsoppgjør 2018, antatt overheng 2019, 1 %     34 34 34 34 
Prisvekst, 2 %     6 6 6 6 
Oppgaveendr. Ovf fra rådm.stab/støtte     179 179 179 179 
Avslutning av arkiv     220       
Reduksjon pensjon inkl. arbeidsg.avg.     -13 -13 -13 -13 
Ny ramme servicekontoret 3 602 3 992 4 454 4 234 4 234 4 234 

 
 
I tillegg til lønns- og prisvekst, samt redusert pensjonskostnad har servicekontoret fått tilført ekstra 
midler til arkivtjenesten. Av dette er kr 179 000 overført fra rådmannens stab/støtte. 
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Politisk virksomhet 
 
Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og rammeområdet skal dekke utgiftene til 
ordfører, varaordfører og lokalpolitikere i kommunestyre, formannskap og de øvrige utvalgene. 
Rammeområdet politisk virksomhet har også midler ”Til formannskapets disposisjon” som blant 
annet er støtte til TV-aksjonen, medlemskap og gaver til utøvere, lag og organisasjoner ved spesielle 
anledninger.   
 
 
Organisering 
 
 Kommunestyre  

(21 medlemmer – 7 møter pr. år) 
 Formannskap  

(7 medlemmer – 9 møter pr. år) 
 Utvalg for helse og omsorg*  

(7 medlemmer – 5 møter pr. år) 
 Utvalg for oppvekst og kultur*  

(7 medlemmer – 5 møter pr. år) 
 Utvalg for teknisk, næring og miljø  

(7 medlemmer – 5 møter pr. år) 
 Administrasjonsutvalg  

(6 medlemmer – 3 møter pr. år) 
 Råd for eldre og funksjonshemma  

(5 medlemmer – 5 møter pr. år) 
 Ungdommens kommunestyre  

(15 medlemmer – 5 møter pr. år) 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke saker som skal behandles i hvilket utvalg (eller evt. administrativt) går frem av ”Reglement 
for folkevalgte og reglement for delegasjon” sist vedtatt av Nesset kommunestyre 19.11.2015. 
 
Ad-hoc-utvalg som har vært aktive i 2018: 
 

 Arbeidsgruppe for samferdsel 
 Byggekomiteer (utgiften blir belastet prosjektene) 

 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Politisk virksomhet                                  (1000 kr)  2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017     2 449 2 449 2 449 2 449 
lønnsoppgjør 2018, fordelt enhetene     15 15 15 15 
lønnsoppgjør 2018, antatt overheng 2019, 1 %     18 18 18 18 
Prisvekst, 2 %     7 7 7 7 
Reduksjon pensjon inkl. arbeidsg.avg.     -3 -3 -3 -3 
Ny ramme politisk virksomhet 2 118 2 449 2 486 2 486 2 486 2 486 

 
 
Det er beregnet samme politiske aktivitet i fra 2018 til 2019, kun korrigert for lønn- og prisvekst, samt 
pensjonskostnad. 



31 

 
 
 
  



32 

Skolene i Nesset 
 
Felles for skolene: 
 

 Skolen har fokus på et godt læringsmiljø der trivsel, trygghet og gode skolefaglige 
prestasjoner bli vektlagt. Skolen har nulltoleranse mot mobbing.  

 I 2019 videreføres prosjekt «skriving av fagtekst» og «regning i alle fag»  
 Deltar i prosjekt «Språkkommune» sammen med barnehagene og Molde kommune. 
 Skolen arbeider for å ha et godt og nært samarbeid med foreldrene og foreldreorganet FAU 
 Skolen skal være en god og trygg arbeidsplass 
 Skolen samarbeider med andre faginstanser i og utenfor kommunen og med andre naturlige 

samarbeidspartnere i lokalsamfunnet blant annet i faget utdanningsvalg og i valgfag. 
 Skolen legger til rette for bruk av skolens bygg og område for fritidsaktiviteter i regi av 

lokale lag og organisasjoner. 
 

Elevtallsutvikling: 
 

Skole 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 
Eresfjord 35 40 41 45 44 47 46 
Vistdal 17 20 18 17 18 21 22 
Sum INBUS 52 60 59 62 62 68 68 
Eidsvåg 237 243 242 232 246 243 238 
Sum alle 289 303 301 294 308 311 306 

 Antall elever i skolene. Kilde: folkeregisteret 
 
 
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 
 

 Eidsvåg barne- og ungdomsskole er en fulldelt 1.-10 skole med 14 grupper/klasser og egen 
skolefritidsordning (SFO).  

 Skoledriften er organisert i to bygg i Eidsvåg sentrum. Barnetrinnet med SFO (180 elever) og 
ungdomstrinnet (63 elever).  

 Skolen har tilsammen 243 elever, av disse 22 fremmedspråklige fra seks nasjoner i alderen 6 
til 16 år.  

 Det er 40 tilsette på skolen. Dette tilsvarer 29,2 årsverk undervisning og administrasjon, 
samt 6,16 årsverk assistenter.  

 Personalressursen er økt med 0,53 årsverk, pga. ny lærer norm fra 1. aug. 2018, deling av 
grupper og elever med spesielle behov.  

 Rektor i full stilling, avdelingsleder i SFO og 2 undervisningsinspektør utgjør 
administrasjonen.  

 SFO gir tilbod til elever i småskolen. I dag går 45 barn i SFO. 
 Vi tilbyr leksehjelp for elever fra 3. klasse til 6. klasse 
 SFO gir tilbud til elever i småskolen. I dag går 48 barn i SFO. 
 Vi tilbyr leksehjelp for elever fra 3. klasse til 6. klasse 
 Skolen samarbeider med andre faginstanser i og utenfor kommunen og med andre 

naturlege samarbeidspartnere i lokalsamfunnet blant annet i faget utdanningsvalg og i 
valgfag. 

 Skolen legger til rette for bruk av skolens bygg og område for fritidsaktiviteter i regi av 
lokale lag og organisasjoner. 
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Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Eidsvåg barne- og ungdomsskole           (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017     22 268 22 268 22 268 22 268 
lønnsoppgjør 2018, fordelt enhetene     217 217 217 217 
lønnsoppgjør 2018, antatt overheng 2019, 1 %     224 224 224 224 
Prisvekst, 2 %     9 9 9 9 
Endring klasser 2018, helårsvirkn.     -300 -300 -300 -300 
Reduksjon pensjon inkl. arbeidsg.avg.     -303 -303 -303 -303 
Ny ramme Eidsvåg barne- og ungdomsskole 22 186 22 268 22 115 22 115 22 115 22 115 

 
Foruten lønns- og prisvekst, samt reduksjon i pensjonskostnaden, har EIBUS fått reduksjon i ramme 
på grunn av endring i klasser. 
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Indre Nesset barne- og ungdomsskule 
 
Indre Nesset barne- og ungdomsskole består av to skoler med felles rektor/enhetsleder 

o Eresfjord barne- og ungdomsskole: 1-10 skole med 35 elever.  
o Vistdal skole: 1-7 skole med 17 elever.  

Skolene er fådelte, flere års trinn har undervisning i lag.  
 
Personalressursen: 
Eresfjord barne- og ungdomsskole:  

 Ca. 9 årsverk undervisning (inkl. inspektør og rektor) og 0,86 årsverk assistent. Noe av 
assistentressursen er omdisponert til SFO dette skoleåret pga. økt antall barn i SFO. 

Vistdal skole:  
 Ca. 3,2 årsverk undervisning (inkl. inspektør) og 0,75 årsverk assistent. 

Eresfjord barne- og ungdomsskole har skolefritidsordning (SFO), 0,36 årsverk. Det er 15 barn på SFO 
skoleåret 2017-18.  
 
Enheten sin administrasjonsressurs: 

o Merkantilstillingen er flyttet til servicekontoret. 
o Enheten har redusert administrasjonstiden i Eresfjord med 10 %.  
o Administrasjonstiden blir da i 2018: 

 Rektor 100 % 
 Inspektør Eresfjord 20 % 
 Inspektør Vistdal 20 % 
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Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
 Indre Nesset barne- og ungdomsskole    (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017     10 836 10 836 10 836 10 836 
lønnsoppgjør 2018, fordelt enhetene     81 81 81 81 
lønnsoppgjør 2018, antatt overheng 2019, 1 %     99 99 99 99 
Prisvekst, 2 %     13 13 13 13 
Reduksjon pensjon inkl. arbeidsg.avg.     -141 -141 -141 -141 
Ny ramme Indre Nesset barne- og ungd.skole 10 234 10 836 10 888 10 888 10 888 10 888 
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Ingen endring utover lønns- og prisvekst, samt reduksjon i pensjonskostnad.  
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Barnehager 
Beskrivelse av tjenester og oppgaver 
 
Enheten Barnehagene i Nesset består av 3 kommunale barnehager.  

 Eidsvåg barnehage er en 5 avdelings barnehage.   
 Eresfjord barnehage  
 Vistdal barnehage  

 
Alle tre barnehagene er nå blitt fulltidsbarnehager. Vistdal barnehage har hatt åpent 4 dager per uke, 
men har fra 15.08.2018 åpent 5 dager.   
 
Barnehagene skal gi barna «gode utviklings og aktivitetsmuligheter» i samarbeid med foreldrene. I 
større og mindre barnegrupper skal de voksne legge til rette for at alle barn får gode erfaringer den 
tiden de er i barnehagen, slik at de får med seg et godt grunnlag videre i livet. Innholdet i 
barnehagen bygger på Lov om barnehage, Rammeplan for barnehagen og Årsplan for barnehagene, 
- som inneholder progresjonsplan og temaplaner med lokale målsettinger om hva barna skal 
oppleve, lære og erfare i barnehagen. 
 
Vi legger vekt på at den daglige aktiviteten på barnehagene skal være preget av trygghet, trivsel og 
omsorg ved å ha ansvarsfulle og tilgjengelige voksne. Legge til rette for fellesskapsfølelse mellom 
barna, mellom barn og voksne og i personalgruppa. Dette ved å ha omsorg for hverandre og dele 
felles opplevelser. Dette er grunnleggende faktorer for at barna skal kunne utvikle seg, lære nye ting, 
utvikle vennskap/ fellesskap, gi dem selvtillit m.m. Vi gir barna stimulering, muligheter og omsorg 
både enkeltvis og i grupper. Det er viktig å ta hensyn til den enkeltes behov og utviklingsnivå, samt 
barnegruppen som helhet.  
 

 APRIL er kommunens verdier. Disse er grunnleggende for alt arbeidet i barnehagen, både i 
forhold til personalsamarbeidet, foreldresamarbeidet og sammen med barna. APRIL skal 
være synlig i våre planer.  

 Kontinuerlig jobbing i forhold til:  
o LØFT - løsningsfokusert tilnærming 
o COS- Trygghetsirkelen/Cirkle of Security (COS).   

 
 Nesset kommune søkte sammen med Molde kommune til Utdanningsdirektoratet om å bli 

Språkkommune, og fikk delta i dette prosjektet. Her får vi tilbud om å delta i strategien 
språkløyper som støtter utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og skriving. Målene for 
strategien er: 

o Arbeidet med å styrke barnehagens språkmiljø forsterkes 
o Det skal være sammenhengen mellom barnehagens og skolens språkarbeid 
o Lærernes kompetanse med språk, lesing og skriving skal styrkes 
o Barn og elever som strever med språk, lesing og skriving skal raskt identifiseres og 

følges opp med effektive tiltak 
o Andelen elever med svake lese- og skriveferdigheter skal reduseres  
o Andelen elever med svært gode lese- og skriveferdigheter skal økes  
o Høyt presterende elever skal få de utfordringene og den støtten de behøver.  

Overgangen mellom barnehage og skole vil også ha et økt fokus i dette prosjektet.  
 

 Alle tre barnehagene i enheten deltar også i et prosjekt om barnehagemiljø og krenkelser 
som startet i august 2018 og varer ut 2019. I dette prosjektet er det satt opp flere mål.  

 
Det kollektive målet er: 
«I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende 
barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper 
krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende 
miljø.» 
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Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Barnehagene                                      (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017     22 164 22 164 22 164 22 164 
lønnsoppgjør 2018, fordelt enhetene     143 143 143 143 
lønnsoppgjør 2018, antatt overheng 2019, 1 %     148 148 148 148 
Prisvekst, 2 %     98 98 98 98 
Økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes ned     -250 -250 -250 -250 
Red. priv barnehager 2019, forventa nedgang     -800 -800 -800 -800 
Utvida tilbud Vistdal barnehage, helårsvirkn.     176 176 176 176 
Rapportering av økte tiltak fra 2019, bem.norm m.v.     1731 1292 1292 1292 
Reduksjon pensjon inkl. arbeidsg.avg.     -59 -59 -59 -59 
Ny ramme Barnehagene      19 190 22 164 23 351 22 912 22 912 22 912 

 
Enhetens ramme er korrigert for lønns- og prisvekst, reduksjon av pensjonskostnad, samt flere tiltak 
fra forrige økonomiplan. Nytt fra 2019 er endring i personalet på grunn av økning i barnetall, 
endring i pedagognorm, økt foreldrebetaling iht. forslag i statsbudsjett, og økt tiltak til barn med 
spesielle behov. Noe av tiltakene reduseres fra 2020.  
 
 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.05.2014, sak 40/14:  
Opptaksprosess for barnehagene i Nesset:  

 Nesset kommune innfører to barnehageopptak i året. Samordnet hovedopptak med 
søknadsfrist 1. mars, med rett til barnehageplass fra august måned og søknadsfrist 15. 
september, med rett til barnehageplass fra januar måned.  

 Det gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledig barnehageplass.  
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Helse og omsorg 
Enhet helse og omsorg består av følgende oppgaver og tjenesteområder: 
 
Nesset Omsorgssenter 

 Sjukeavdeling 30 plasser herav 2 plasser avsatt til korttidsopphold/avlastning. I tillegg  2 
rom til rehabilitering, ikke tilført ekstra ressurser til bemanning for 2019. 

 Demente avdeling 16 plasser fordelt på 2 grupper ( Kåret og Myra ). I nye lokaler fra 
10.10.2018.  

 Eget kjøkken som produserer mat til beboerne ved NOS, i tillegg er det kapasitet til å 
produsere gjennomsnittlig 35 middager daglig ute på bygda og til de på dagtilbud.  Eget 
vaskeri, vasker alt tøy selv bl.a. pasientenes tøy, beregnet ett årsverk til dette. 

 Renhold, kommunen har egne tilsatte. Ansvaret for renhold er overført til teknisk fra 1.9. 
2015.  

 Det er fra høsten 2017 opprettet eget brukerutvalg ved NOS, bestående av representanter fra 
brukerorganisasjoner, brukerne og tilsatte. 

 
Vistdal Bofellesskap. 

 I forbindelse med ombyggingen ved NOS er det lagt inn i budsjettet tilstrekkelig midler slik 
at bofellesskap har døgnkontinuerlig bemanning.  Dette innebærer at det ved bofellesskapet 
er 9 plasser der det er tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. 

 
Eldresenter/dagsenter for demente.: 

 Tilbud til institusjonsbeboere og hjemmeboende ved eldresenteret 2 dager pr. uke: Det er 
mulig å gi tilbud til ca.12 personer pr. dag med dagens bemanning og dagens funksjonsnivå 
på brukerne.  (dette gjelder det som i dagligtale kalles eldresenteret) 

 Dagtilbud for demente, 3 dager i uka kapasitet inntil 8 brukere pr. dag, i spesielle 
situasjoner kan det gis avlasting i pasientens hjem.  Tilbudet vil fra 1.1. 2019 ble gitt i nye 
lokaler ved Nesset omsorgssenter. (i 2018 har kommunen leid lokaler på Bugge). 
 

Botjenesten og avlastingstjenesten Holtan / avlastnings tjenesten for barn 
 Brukere av denne tjenesten er stort sett mennesker med en psykisk utviklingshemming. 
 Holtan Bofellesskap I med 8 leiligheter/brukere (6 + 2) 
 Holtan Bofellesskap 2 med foreløpig plass til 2 brukere.  En midlertidig løsning fram til 

høsten 2019   da en skal ha etablert 4 leiligheter inkludert fellesareal og personalbase i et nytt 
bygg.   

 Avlastningsbolig for barn (2 leiligheter). En av disse leiligheten vil bli nyttet permanent til 
en bruker fra til nye Holtan 2 blir tatt i bruk høsten 2019. 

 Boveiledning, yter også pleie og omsorg ved behov fortrinnsvis i bofellesskapet, men har 
ellers kapasitet til å ta på seg boveiledning 2 til 4 oppdrag utenfor bofellesskapet. Det er 
ellers forutsatt at personalet ved Holtan yter støttekontaktvirksomhet med inntil 500 timer i 
løpet av 2018 innenfor planlagt bemanning.  

 Oppgaven med å organisere 4 omfattende avlastningstiltak for funksjonshemma 
barn/ungdom gjelder både på dag, kveld, natt og helg etter oppsatt turnus.   Det er for 2 av 
disse budsjettert med 2 tilsatte pr. ungdom på dag og kveld.  

 Mennesker med en psykisk utviklingshemming 18 registrerte over 16 år, herav 5 som 
kommer inn under ordningen ressurskrevende brukere.  

 
Omsorgsboliger/seniorboliger (boliger ikke tilrettelagt for tilsyn og pleie) 

 Holtan 1 og 2 (8 leiligheter.)   Myra   2 (4 leiligheter). Etter at det nye bofelleskapet er tatt i 
bruk vil det igjen være 10 leiligheter disponibel til omsorgsboliger/seniorboliger på Holtan 
området. 

 
 
Hjemmetjenesten  
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 Hjemmetjenesten i hele kommunen er samlet i en avdeling med en felles 
avdelingssjukepleier. Kontorlokaler ved kommunehuset, nye kontorer under planlegging i 
det nye helsehuset. 

 Kommunens hjemmetjeneste tar sikte på å kunne gi bistand hele døgnet. Herunder besøk 
som følge av at noen trykker på sin trygghetsalarm.  Hjemmetjenesten gir et 24/7 tilbud hele 
kommunen.   

 Hjemmetjenesten har årlig fra 150 til 160 brukere ca. 1/3 av disse er under 67 år. Dersom en 
tar høgde for at 65 % av betalte timer går til direkte brukerrettet tjeneste innebærer 
budsjettet for 2019 at det kan ytes hjelp i hjemmet i et omfang av 380 timer pr. uke.  Dette 
gjelder heimesjukepleie, hjelp til medisiner og andre hjelpetiltak Det er i tillegg lagt inn 
midler i budsjettet for 2019 slik at det kan være mulig å gi et døgnkontinuerlig tilbud i en 
brukers hjem hele 2019.  (dvs. 365 døgn forutsatt at brukeren kommer inn under ordningen 
ref. ressurskrevende brukere).  

 Kommunen har gjennom heimesjukepleien, ergoterapitjenesten og hjemmevaktmesteren 
muligheten for å hurtig tilrettelegging i brukernes hjem slik at det der kan gis omfattende 
tjenester.  

 Hjemmevaktmestertjeneste har ellers som oppgave å installasjon og vedlikeholde 
trygghetsalarmer, utkjøring/montering /reparasjon av hjelpemidler, kontroll, tilsyn og 
mindre vedlikehold av omsorgsboliger.  Organisering av hjemmevaktmester tjenesten er 
lagt til aktivitetstjenesten. Det er i budsjettet ikke forutsatt at brukerne skal betale ved 
oppsett av nye trygghetsalarmer. Trygghetsalarmene er tilknyttet responssenteret ved 
helseinovasjonssenteret i Kristiansund. 

 Omsorgslønn, kommunen er i budsjettet lagt inn lønn tilsvarende 11 avtaler.   Omsorgslønn 
er delt inn i 3 satser, sats 1 kr. 3138,-   sats 2   kr. 4394,-   sats 3 kr. 6277,-. 

 
Helsestasjonstjenesten 0-20 år. 

 Det er budsjettert med 2 årsverk som helsesøster og 0,5 årsverk som jordmor.  
Aktuelle oppgaver:  

 Helsefremmende og forebyggende arbeid. 
 Svangerskapsomsorg ved jordmor, samt foreldreforberedende 2 kurs pr. år. 
 Helsestasjons virksomhet, herunder oppfølging etter fødsel 10 ganger i løpet av første 

leveår, så etter 15 måneder, etter 18 måneder, etter 2 år og etter 4 år. 
 Skolehelsetjeneste. Helsesøster har fast treffetid ved samtlige skoler, helse-

undersøkelser i 1.og 8 klasse, lenge og vektmåling 3. og 7. klasse.  
 Forebyggende psykososialt arbeid.  
 Vaksinering (alle aldre) 
 Helsetjenester i tilknytning til arbeidsinnvandrere, bosatte flyktninger og i forbindelse 

med familiegjenforening. 
 
Fysioterapitjenesten / ergoterapitjenesten. 

 Det er budsjettert med 3,0 årsverk fysioterapi- og 0,5 årsverk ergoterapitjeneste. 
 Aktuelle oppgaver  

 Tiltak overfor barn, unge og voksne ved akutt sykdom, kronisk sykdom og varig 
funksjonshemming. 

 Forebygging, habilitering, rehabiliteringsvirksomhet herunder hverdagsrehabilitering og 
veiledning til ulike samarbeidspartnere. 

 Poliklinisk behandling/hjemmebehandling, institusjonsvirksomhet og gruppebehandling 
 Tilretteleggingstiltak i kommunale og private boliger herunder også formidling av 

hjelpemidler. 
 Tverrfaglig og tverrsektorielt forebyggende arbeid overfor grupper i befolkningen og inn 

mot enkeltpersoner. Fysioterapitjenesten har bl.a. ansvaret for at to treningsgrupper for 
aldersgruppen 65 + fungerer.  Dette er et samarbeid med pensjonistforbundet tiltaket Sterk 
og Stødig).   

 
Barnevernstjenesten 

 Interkommunal barneverntjeneste, med Sunndal som vertskommune.  
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Psykisk helse  

 Psykisk helsearbeid er tiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser, deres familier og 
nettverk. Gjelder også barn og ungdom herunder forebyggende arbeid i skolen.  Det er for 
2019 budsjettert med 1,5 årsverk. 

 
 
Støttekontakttjenesten/fritidsaktiviteter 

 Budsjettet gir muligheter til å innvilge støttekontakt i et omfang av 2000 timer i løpet av 
2019. Dette gjelder brukere over 18 år. 

 Det er i budsjettet lagt inn midler til deltagelse i vinterlekene i Surnadal. 
 I samarbeid med Sunndal diskotek for funksjonshemma 6 ganger pr. år. 
 Fellessamling for brukere av botjenesten, ved Holtan bofellesskap hver onsdag, lørdag og 

søndag.  
 
Aktivitetstjenesten 

 Aktivitetstjenesten oppgaver er å gi arbeidstrening til personer med behov for 
tilrettelegging 

 Dagtilbud til funksjonshemma inntil 7 brukere pr. dag 
 Aktivitetssenteret har kjøkken, arbeidsstue og ute gruppe der de kan tilby brukerne 

habilitering og rehabilitering: Aktivitetstjenesten har muligheter til å gi tilbud til ca. 20 
brukere pr, dag. 

 
Miljøbil/transport   

 transport av eldre og funksjonshemma, bl.a. henting og hjemkjøring i forbindelse med 
dagaktivitetene, kjøring av funksjonshemma i forbindelse med fritidsaktiviteter. 

 utkjøring av varmmat 
 
 
Legetjenesten  

 3 fastleger en turnuskandidat, 2,5 årsverk hjelpepersonell. 
 Interkommunalt legevaktsamarbeid med Molde, Eide og Fræna, gjelder fra kl. 21 til kl. 08.00 

på hverdager, samt på helg og helligdager. Ordningen er under evaluering. 
 Interkommunalt øyeblikkelig hjelpetilbud (KAD), tilknyttet legevakten i Molde oppstart fra 

1.1.2016 (Kirkebakken).  
 Ikke ventetid ved legekontoret. Fra mandag til og med torsdag fra kl. 16.00 til 21.00 har 

Nesset egen legevakt. 
 Legene har deltidsstillinger ved institusjonene, helsestasjon og smittevern og forebyggende 

helsearbeid til sammen ca. 1 årsverk. 
 
Administrasjon: 
Enhet helse og omsorg består av 180   tilsatte fordelt på 9 avdelinger (avdelingsledere).   Det er 
budsjettert med til sammen 135,19 faste årsverk i tillegg turnuskandidat i 100 % stilling samt 5 
lærlinger i 100 % stilling. Enheten har enhetsleder i 100 % stilling, fagutvikler i 10 %, leder for 
koordinerende enhet 70 % stilling og ”fagansvarlig” data 20 % stilling. 
Enhetsleder er saksbehandler for helse og omsorgsutvalget og rådet for eldre og funksjonshemma og 
møter fast på møtene. 
 
Helse og omsorgsplan: 
Kommunestyret i Nesset godkjente i juni 2011 kommunens helse og omsorgsplan. Planen ble 
rullert/oppdatert i oktober 2014.  Planen ligger på kommunens hjemmeside. Denne gir en mer 
omfattende beskrivelse av tjenestene innen helse og omsorg. Pr. 21.9.2018 er det utarbeidet et forslag 
til Tema plan for helse og omsorg for perioden 2018- 2025 denne er planlagt behandlet i 
kommunestyret i oktober 2018.  
 
Strategisk kompetanseplan 
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Enheten har vedtatt strategisk kompetanseplan. Årlig rullering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Helse og omsorg                 (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017     91 348 91 348 91 348 91 348 
lønnsoppgjør 2018, fordelt enhetene     982 982 982 982 
lønnsoppgjør 2018, antatt overheng 2019, 1 %     988 988 988 988 
Prisvekst, 2 %     -146 -146 -146 -146 
Leieinntekter 4 leil Holtan (ny)     -290 -290 -290 -290 
Styrke heimetjenesten, kun 2018     -400 -400 -400 -400 
Forventer sjølkost i nytt helsesenter (her dekn. finans)       -1650 -3300 -3300 
Merkostnad heimetj/legetjeneste i nytt helsesenter       300 600 600 
Rapportering av økte tiltak     3000 1510 1510 1510 
Reduksjon pensjon inkl. arbeidsg.avg.     -654 -654 -654 -654 
Ny ramme Helse og omsorg 88 947 91 348 94 828 91 988 90 638 90 638 

 
Enhetens ramme er korrigert for lønns- og prisvekst, reduksjon av pensjonskostnad, samt flere tiltak 
fra forrige økonomiplan, i tillegg til prisjusterte betalingssatser for tjenester. 
 
Nye og endrede tiltak fra 2019 genererer kostnader på kr 3 mill. 

 Det er ikke mulig å få leieinntekter på Holtan i 2019 fordi leilighetene ikke blir ferdig før i 
løpet av 2019. 

 Økte tiltak innen barnevernet. 
 Nye ressurskrevende brukere, som reduseres fra 2020. 
 Økt stilling fysioterapeut med 30 prosent. 
 Økte utgifter til ekstrahjelp, overtid og bonushelger 
 Økte utgifter til leasing av biler, samt nye avtaler.  
 Økte utgifter forsikring og kommunale eiendomsgebyr. 
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Teknisk, samfunn og utvikling 
Tjenestebeskrivelse  
 
Enhet for teknisk, samfunn og utvikling er organisert i tre avdelinger:  

 Samfunn og utvikling  
 Kommunal infrastruktur (veg, vann og avløp)  
 Kommunale bygg og eiendommer  

 
Samfunn og utvikling  
Avdeling for samfunn og utvikling dekker følgende ansvarsområder:  

 Kart og oppmålingstjenester  
 Gjennomføre oppmålingsforretninger  
 Holde det offentlige kartgrunnlaget oppdatert  

 Adresseringsarbeidet  
 Matrikkelføring av  

 Eiendommer  
 Bygninger  
 Adresser  

 Bistand til eiendomsskattekontoret  
 Endringer i matrikkelen som får betydning for skattegrunnlaget  

 Byggesaksbehandling  
 Behandling av kommunale og private detaljreguleringer  

 Møter og veiledning til forslagsstillere  
 Politisk behandling av planforslag  
 Koordinere høringer i planprosessene  

 Koordinering av kommuneplanarbeidet  
 Dispensasjonsbehandlinger innen  

 Byggesaker  
 Delingssaker  
 Jordlovssaker  
 Plansaker  

 Oppgaver innen jord- og skogbruk  
 Viltforvaltning  

 Viltkontakt i forbindelse med jakt  
 Miljøforvaltning  

 Motorferdsel i utmark  
 Akutt forurensing  

 Bistand til det lokale næringsliv gjennom næringskonsulent  
 Sekretærfunksjon for de kommunale fondene  

 Mardølafondet  
 Utviklingsfondet  
 Næringsfondet  
 Kraftfondet  

 
I tillegg har avdelingen en viktig rolle i å veilede kommunens innbyggere i saker som knytter seg til 
disse ansvarsområdene. Dette kan være alt fra veiledning i byggesaker eller delingssaker, bistand og 
rådgiving til utfylling av skjøter eller andre skjemaer eller det kan være hjelp til å søke på offentlige 
midler innen jord- og skogbruk eller næringsformål.  
 
Kommunal infrastruktur (veg, vann og avløp)  
Drift og vedlikehold av 55 443 meter kommunale veger og flere parkeringsplasser.  

 Sommervedlikehold, som blant annet omfatter grusing, asfaltering, grøfte rensk, 
kantklipping av kommunale veger.  

 Vintervedlikehold, som blant annet omfatter snørydding, brøyting, strøing og åpning av 
frosne stikkrenner.  
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 Vedlikehold av bruer  
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Vann og avløp  
 Drift og vedlikehold av kommunens 6 vannverk med en produksjon på 450 000m3 vann 

årlig. Hovedvannledningsnettet består av totalt 88 720 meter rørledning og totalt 852 
vannkummer.   

 Drift og vedlikehold av vanningsanlegg for jordbruket i Eresfjord og Eikesdal  
 Etterkomme og fastsette krav for utslippstillatelser  
 Døgnkontinuerlig vaktordning ved eventuelle driftsforstyrrelser ved våre anlegg  
 Avløpsanlegg i Eidsvåg, Raudsand og Vistdal. I Eidsvåg er det 255 spillvannskummer og 5 

kloakkpumpestasjoner. 
 
Renovasjon og slam  

 Kommunen tilbyr et miljøriktig interkommunalt tilbud gjennom RIR, med sikker 
innsamling og behandling av alle typer avfall  

 Sørge for at kommunen har en tilfredsstillende innsamlings- og behandlingsordning for 
avløpsslam  

 
Brannvern og feiing  

 Godt og tilgjengelig brannvesen, brannstasjon i Eidsvåg og Eresfjord, hjelpemannskap i 
Vistdal og Eikesdal med egne brannvogner. Styrken består av 17 brannkonstabler i Eidsvåg, 
10 i Eresfjord, 7 hjelpemannskap i Vistdal og 7 i Eikesdal. 

 Døgnkontinuerlig førsteinnsats med hjertestarter  
 Aktiv og positiv lokal ressurs i forebyggende brannvernarbeid  
 Sikre at brannvernet har riktig utstyr og kompetanse som skal til for innsats innen brann og 

ulykker  
 Samarbeidsavtale med Molde kommune om kjøp av brannsjef-, tilsyn- og feiertjenester  

 
Kommunale bygg og eiendommer  

 Forvalte og drifte kommunens eiendommer. Totalt 21 bygg med 25 050m2 
 Planlegge og gjennomføre vedlikehold og kontrolloppgaver ved kommunale bygg.  
 Planlegge og gjennomføre et forskriftsmessig renhold av kommunale bygg.  
 Saksbehandling og oppfølging i forbindelse med myndighetspålagte tilsyn.  
 Utførelse og oppfølging av kommunens investeringsprosjekter for bygg og eiendommer.  
 Kartlegge og tilrettelegge for bruk av kommunale bygningsmasse iht. tjenesteproduksjon og 

behov.  
 
Andre oppgaver: 

 Planlegge, følge opp og gjennomføre kommunens investeringsprosjekter i bygg og 
anlegg. 
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Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Teknisk, samfunn og utvikling      (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017     26 095 26 095 26 095 26 095 
lønnsoppgjør 2018, fordelt enhetene     156 156 156 156 
lønnsoppgjør 2018, antatt overheng 2019, 1 %     171 171 171 171 
Prisvekst, 2 %     253 253 253 253 
Vedlikehold veg, kun 2018     -200 -200 -200 -200 
Reduksjon pensjon inkl. arbeidsg.avg.     -66 -66 -66 -66 
Ny ramme Teknisk, samfunn og utvikling 29 045 26 095 26 409 26 409 26 409 26 409 

 
Enhetens rammer er kun korrigert for lønns- og prisvekst, samt reduksjons i pensjonskostnaden. 
Vedlikehold på veg ble gitt kun for 2018 og er derfor ikke videreført i denne perioden. 
 
Det er budsjettert med kr 3,3 mill. til vedlikehold av veger, parkeringsplasser og gatelys.  
Ifølge KOSTRA tall for 2017 bruker Nesset kommune kr 71 145 per km kommunal veg, Midsund kr 
91 143 og Molde kr 152 126.  
 
Administrasjon, drift og vedlikehold av kommunens bygg og anlegg er budsjettert med kr 15 mill. 
Det er over 25 000 m2 som skal ivaretas. Midlene skal gå til å dekke renhold, vaktmestertjenester, 
strøm, serviceavtaler til heis, brannalarmanlegg, ventilasjonsanlegg, forsikring, elektro- og 
renholdsartikler, reparasjoner av bygningstekniske komponenter, verktøy, kurs og 
verneutstyr/arbeidstøy til personell. Dette er en knapp ramme som skal ivareta at kommunens 
formålstjenester uhindret skal kunne opprettholdes på alle områder. 
 
Teknisk, samfunn og utvikling har en del uforutsette kostnader. Når alle faste utgifter er fordelt, 
samt et minimum til vedlikehold av veger, og til drift og vedlikehold av kommunens bygg og 
anlegg, er det ikke rom for uforutsette kostnader.   
 
 
 
 
VARSF – selvkost 
 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
VARSF (selvkost)                  (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2017, K-sak 137/16, 15.12.2016     -911 -911 -911 -911 
Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,8 % (deflator)     -26 -26 -26 -26 
Reduksjon pensjon inkl. arbeidsg.avg.     -9 -9 -9 -9 
Ny ramme VARSF (selvkost) -149 -911 -946 -946 -946 -946 

 
Inntektene på dette området tilsvarer utgifter til interntjenestene, dvs. indirekte kostnader ellers i 
kommunen og områdets andel av felleskostnader. 
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Kultur 
Tenester og oppgåver  
 
Kulturleiar rapporterer til rådmann og har ansvar for kommunens satsing innan kultur og idrett. 
Området omfattar også ansvar for bibliotek og kulturskole som er lovpålagte tenester som 
kommunen skal ha. Kulturområdet hadde i 2018 til saman 3,66 årsverk i faste stillingar. Pluss ved 
justering av budsjett i juni ein auke med 0,3 årsverk til ungdomsarbeid. I tillegg kjøp av tenester til 
biblioteksjef, kulturskole samt formidlar og vaktmeister på Nesset prestegard. 
Kultur har ansvaret for ungdommens kommunestyre, er barn- og unges representant i plansaker, har 
ansvar for spelemiddelordningane, samt oppfølging av frivilligheit og av kommunale idrettsanlegg 
og kulturbygg. Kulturleiar representerer kommunen i styret for Bjørnsonfestivalen og i styret for 
Romsdalsmuseet. 
 
Kulturområdet omfattar alle; frå vogge til grav 
Kulturområdet har ansvar for at statlege og kommunale tilskotsordningar til kultur-, idrett og fysisk 
aktivitet blir gjort kjent og brukt av aktørane i kommunen. Vi skal bidra til gode arbeidsvilkår for 
frivillige slik at kulturaktivitetane kjem flest mogeleg til gode.  
 
Tverrfaglege samarbeid  

 Planarbeid; samarbeid med planansvarleg i forhold til barn og unge, reguleringsplaner og 
arbeid med temaplaner innan kulturfeltet. 

 Friluftsliv og tilrettelegging for friluftsliv i samarbeid med miljøvernrådgjevar og 
folkehelsekoordinatror.  

 Haldningsarbeid retta mot barn og unge, folkehelse, NAV og helsestasjon. 
 Integrering av busetting av flyktningar i samarbeid med flyktningtenesta. . 
 Trivselstiltak og kulturarrangement retta mot eldre og funksjonshemma gjennom Den 

kulturelle spaserstokken i samarbeid med helse- og omsorgstenesta. 
 
Folkehelse 
Folkehelse omfattar heile mennesket og kulturaktivitet generelt er gode folkehelsetiltak. Tiltak med 
klar folkehelseprofil blir prioritert i retningslinjer for tildeling av kulturmidlar. 
 
Bibliotek 
Folkebiblioteket har til oppgåve å fremme opplysning, utdanning og anna kulturell verksemd 
gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre media til disposisjon for alle. Ved 
lovendring gjeldande frå 2014 skal folkebiblioteka ha fokus på bibliotekets rolle som uavhengig 
møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.  
For å kunne forsvare nasjonale krav og føringar for folkebibliotek må materiell, bøker og andre 
media vere på linje med andre norske bibliotek. Opningstider må også vere tilpassa slik at 
biblioteket blir tilgjengeleg for publikum.  
Biblioteket er aktivt med i arbeidet med Bjørnsonfestivalen. Biblioteket har kompetent og godt 
kvalifiserte tilsette. Nesset folkebibliotek har 3 tilsette (1,4 årsverk) pluss innleidd biblioteksjef i 0,3 
årsverk, og er ope for publikum 4 dagar i veka. I samband med kommunesamanslåinga er avtalen 
med Sunndal kommune sagt opp gjeldande frå 2019 
 
Kulturskolen 
Visjon: Kulturskolen i Gjemnes og Nesset skal være en arena for læring og oppleving. 
Kulturskolens kjerneverksemd; musikk, dans og visuelle kunstfag, har som mål å gje tilbod til 
minimum 30 % av elevane i grunnskolen. Det er lagt opp til gruppe- eller enkeltundervisning. 
Undervisninga er lagt til grunnskolen sine lokalar i Eresfjord og Eidsvåg. Kommunestyret har gjort 
vedtak om å legge til grunn Rammeplan for kulturskolen Mangfold og fordypning,  for vidare 
kulturskoleutvikling i kommunen. 
Gjemnes og Nesset har felles kulturskule med knapt 160 elevar. Om lag halvparten av elevane er frå 
Nesset. Med synkande barnetal generelt, ser ein og ein tendens til nedgang i elevtalet i kulturskolen. 
Administrativ leiing/rektor for skolen er lagt til Gjemnes og Nesset kjøper så godt som alle 
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pedagogisk tilsette frå Gjemnes kommune. I samband med kommunesamanslåinga er avtalen med 
Gjemnes kommune sagt opp gjeldande frå skuleåret 2019/2020. 
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Barn og unge, Ungdommens kommunestyre 
Kulturområdet har ansvar for å bidra til gode oppvekstvilkår. Vi er involvert i førebyggande arbeid i 
samarbeid med helse og omsorg, folkehelse og NAV. Ungdommens kulturmønstring er kommunens 
ansvar.  
Ungdommens kommunestyre (UKS) er aktivt og skal arbeide for barn og unges medverknad og 
ivareta deira interesser. Ungdommens kommunestyre er trekt inn i arbeidet med kommunereforma. 
Det er i gjennomsnitt 5 møter i UKS i løpet av eit skuleår. 
Nesset frivilligsentral/ungdomsklubben fekk i 2017 og 2018 innvilga tilskot frå ordninga mot 
barnefattigdom frå BUF-dir. Gjennom dette blir det lagt opp til fritidsaktivitetar utanom den faste 
drifta i ungdomsklubben. Tilbodet er gratis og retta mot ungdom i aldersgruppa 13-19 år. Vi har sett 
ein gledeleg auke i talet på ungdommar som nyttar tilbodet som resultat av satsinga siste år. I 2018 
er det tilsett fast ungdomsleiar i 20% stilling og i tillegg assistent i 30% frå juli månad. I tillegg til 
dette kjem ekstra resurs i 30% i eit år som prosjekt-stilling gjennom tilskota fra BUF-dir. 
 
Nesset frivilligsentral  
Frivilligsentralen skal vere ein koordinator og støttefunksjon for frivillig aktivitet og arbeid. Den er 
ein nøytral møteplass for alle aldersgrupper. Det er tilsett dagleg leiar i 100% stilling. I dette er 20% 
til ungdomsaktivitet og 30% til miljøarbeid retta mot busette flyktningar. Sentralen har lokalar i den 
gamle barnehagen i Myravegen i Eidsvåg. Den statlege delen finansieringa til frivilligsentralar vart 
frå 2017 endra frå eit statleg tilskot til å bli lagt til rammeoverføringane til kommunen.  
 
Lag og organisasjonar  
Det meste av kultur- og aktivitetstilbodet i kommunen blir drive av lag og organisasjonar. Frivillige 
tar ansvar for og held vedlike mange forsamlingshus og andre møteplassar i alle bygder. Det blir lagt 
ned svært mykje og godt arbeid frå frivillige i mange ulike kategoriar. Kommunen ynskjer å 
stimulere til dette ved hjelp av kulturmidlar, rettleiing om andre tilskotsordningar, 
spelemiddelordninga m.v.  
 
Kommunale kultur- og idrettsanlegg 
Det meste av kultur- og idrettsanlegg i Nesset er eigd av idrettslag, skyttarlag, ungdomslag og 
bygdalag. Gymnastikk-salane blir brukte til trening og aktivitet etter skuletid. Uteområda ved 
skulane og barnehagane blir brukt til leik og aktivitet utanom skule- og opningstid. Kommunen eig 
og driftar kunstgrasbanen og Nessethallen i Eidsvåg. Etter eit års drift har Nessethallen ført til fleire 
nye aktivitetar som handball, klatring og innebandy. Fjøsen ved Nesset prestegard er eit mykje nytta 
lokale til offentlege arrangement og blir leigd ut til private som selskapslokale. 
 
Nesset idrettsråd 
Alle kommunar med meir enn 3 idrettslag er etter NIF sine lover pålagt å ha eit idrettsråd. 
Idrettsrådet er eit viktig organ for samarbeid, koordinering og kompetanse til idrettsarbeidet i 
kommunen. Idrettsrådet er høyringsinstans for kommunale handlingsplaner for idrett og anlegg. 
Idrettsrådet står for abonnement og oppfølging av www.loyper.net som er GPS-registrering av 
oppkøyrte skiløyper.  
 
Museum og Nesset prestegard  
Nesset prestegard er museum og kulturhus. Museet er avdeling av Romsdalsmuseet der 
prestegarden er sentral i formidlingsarbeidet. Kommunen deler på stilling som formidlar og 
vaktmeister saman med Romsdalsmuseet. OVF eig garden og Nesset kommune har ein leigeavtale 
for alle husa unntatt bustadhuset.  
Forhandlingar mellom Nesset kommune, Romsdalsmuseet og OVF om overtaking av Nesset 
prestegard blir sluttført i løpet av 2018. 
 
Kulturminne  
Vidare arbeid med skjøtsel og tilrettelegging av kulturminna m.a. på Prestneset og helleristningane 
på Bugge vil halde fram. Vi ser at besøkstala stig ved betre tilrettelegging og skilting. Arbeid med 
kulturminneplan blir sluttført i løpet av 2018. Eit mål er at kulturminne skal registrerast og settast i 
system opp mot digitale kart, register og planverk. Lokal kulturminneplan skal vise kommunens 

http://www./
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prioriteringar av kulturminne. Ein ynskjer m.a. å sette fokus på kulturminne og kulturmiljø som er 
naturleg å bruke i reiselivs- og marknadsførings arbeid.  
Bygdebøker Gards- og ættesoge for Nesset er framleis populære. Bind 1, 4 og 7 er utselt. Deler av 
lageret er redusert (makulert) for å frigje lagerplass. 
 
Bjørnsonfestivalen 
Nesset er medeigar i Bjørnsonfestivalen og kulturleiaren i Nesset sit i styret. Besøkstala har auka 
også i Nesset. Om lag 20 frivillige få Nesset bidar til arrangementa. I tillegg støttar Nesset kraft og 
Romsdalsbanken opp som sponsorar. Nesset prestegard og andre lokalitetar i Nesset skal framleis 
vere arena for arrangement. Nesset kommune bidro i 2018 med eit direkte tilskot på til saman kr 
90.000,- til Bjørnsonfestivalen. 
 
Nesset folkebad 
Bassenget ved EiBUS er ope tre kveldar i veka frå haustferie til påske. Det tilsett badevakt i 20% 
stilling. I tillegg er frivillige badevaker på dugnad med foreldre frå i ein ungdomsskoleklasse ved 
EiBUS.  Tilbod om svømmehall på fritid er eit viktig folkehelsetiltak. 
 
 
  
 
 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Kultur                                          (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017     4 475 4 475 4 475 4 475 
lønnsoppgjør 2018, fordelt enhetene     25 25 25 25 
lønnsoppgjør 2018, antatt overheng 2019, 1 %     24 24 24 24 
Prisvekst, 2 %     35 35 35 35 
Tilskudd tråkkemaskin, kun 2018     -250 -250 -250 -250 
30 % st. ungdomsarbeider, K-sak 50/18, heltårsvirk     150 150 150 150 
Reduksjon pensjon inkl. arbeidsg.avg.     -9 -9 -9 -9 
Ny ramme Kultur  4 105 4 475 4 450 4 450 4 450 4 450 

 
Enhetens rammer er korrigert for lønns- og prisvekst, redusert pensjonskostnad, samt endringer fra 
forrige økonomiplan. I tillegg er K-sak 50/18 fra i år videreført i denne perioden med helårsvirkning. 
 
Kjøp av tjenester fra Sunndal kommune til biblioteksjefstilling er sagt opp med virkning fra 
1.01.2019. Inntil vi blir en del av nye Molde kommune erstattes denne med fagarbeider folkebibliotek 
30% stilling.  
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NAV Nesset  
 

Om NAV: 

Arbeids -og velferdsforvaltningen (NAV) ble etablert for å få en helhetlig og effektiv forvaltning som 
skal får flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad. Måten tjenestene er organisert på skal gjøre det 
enklere for brukerne og være tilpasset deres behov. Mer fleksibel og bedre samordnet bruka av 
statlige og kommunale virkemidler skal gi bedre tjenester til brukere med sammensatte behov. NAV 
kontoret har felles resultatansvar og skal framstå som en samlet enhet, selv om ansvaret for ulike 
oppgaver og tjenester fortsatt er delt mellom stat og kommune. 

Nav Nesset skal ivareta brukernes helhetlige behov for bistand, og tilby en individuelt tilpasset 
oppfølging med de tjenester, tiltak og virkemiddel som kontoret rår over. Ved behov skal NAV 
kontoret tilby målrettede tiltak som kan hjelpe den enkelte til og få eller beholde arbeid. 

Nav skal møte den enkelte med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang 
til arbeid og aktiv virksomhet. 

Nesset kommune har et omfattende ansvar for innbyggernes velferd på områder som helse, sosial, 
barnevern, integrering, bosetting av flyktninger, oppvekst og utdanning, kultur og fritid. 
Kommunen har et særlig ansvar for personer som faller utenfor eller får utilstrekkelig hjelp fra andre 
velferdsordninger. Lov om sosiale tjenester i Nav inngår i kommunenes samlede velferdsansvar, og 
omhandler de kommunale tjenester og oppgaver som Nav kontoret skal utføre og medvirke i. 
Kommunens ansvar etter loven skal planlegges og ses i sammenheng med kommunens øvrige 
velferdsområder. 

Tjenester og oppgaver: 

o Råd og veiledning 
o Økonomisk sosialhjelp (Vilkår om aktivitet for de under 30 år) 
o Gjeldsrådgivning 
o Arbeidsgivere og arbeidssøkere 
o Rusmisbrukere 

o Boligsosialt arbeid 

o Husbankens låne –og tilskuddsordninger 
o Bostøtte 
o Startlån 
o Tilskudd til utbedring og tilrettelegging av bolig 
o Tilskudd til boligkjøp 

o Kvalifiseringsprogrammet (KVP) 

o Oppfølging og bistand: 
o Sykmeldte 

 Arbeidsgivere og arbeidstakere 
o Ungdom 

 Personer under 30 år som har arbeidsrettet bistand i overgangen mellom 
utdanning og arbeid. 

o TT – kort og Parkeringskort for bevegelseshemmede 
o Bolig til vanskeligstilte: 

o Nesset kommune har stilt følgende boliger for videre utlån til vanskeligstilte: 
 Eidsvåg borettslag  6 boenheter 
 Myra    3 boenheter 
 Leira borettslag (LBL)  2 boenheter 
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 Kommunalt leide boliger  6 boenheter i Alstadgården 
 Kommunalt leide boliger  4 boenheter i Aaarstadbygget 

o Midlertidig botilbud – den enkeltes rett til å få et midlertidig botilbud. 

Nav Nesset har 4,5 årsverk inkludert avdelingsleder som er statlig ansatt. 4 årsverk er knyttet til 
arbeid, velferd og sosial rådgivning. Av disse er 2 stillinger kommunale og 2 stillinger er statlige. 
Nav samarbeidet mellom kommune og stat er regulert i en egen samarbeidsavtale som rulleres årlig. 

Nav Nesset har ansvaret for tjenester knyttet til arbeid, velferd, sosial, samt husbankens 
bostøtteordninger og lån/tilskudd. I tillegg kommer kvalifiseringsprogrammet og tildelingsansvar 
for kommunale boliger. 

Tjenestene i Nav er underlagt ulike lovverk der lov om sosiale tjenester, Nav-loven, Lov om arbeid 
og velferd. Husbankens lovverk, integreringsloven og introduksjonsloven er de viktigste. 

Nav Nesset har ansvar for Ruspolitisk handlingsplan og rullering av denne. 

Nav Nesset har utarbeidet egen virksomhetsplan hvor det settes fokus på nærværsarbeid i enheten, 
kvalitetsarbeid gjennom bruk av gjeldende rutiner, prosedyrer og saksbehandlingsverktøy i Nav. 

Nav Nesset jobber for å gi mennesker nye muligheter. 

 

Økonomi Regnskap  Budsjett   Økonomiplan   
NAV-Nesset                                   (1000 kr) 2017  2018 2019 2020 2021 2022 
Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017      2 935 2 935 2 935 2 935 
lønnsoppgjør 2018, fordelt enhetene      -21 -21 -21 -21 
lønnsoppgjør 2018, antatt overheng 2019, 1 %      11 11 11 11 
Prisvekst, 2 %      37 37 37 37 
økt behov øk.sosialhjelp og kvalifiseringsprogr.      323 323 323 323 
Reduksjon pensjon inkl. arbeidsg.avg.      -4 -4 -4 -4 
Ny ramme NAV-Nesset -404  2 935 3 281 3 281 3 281 3 281 

 
 
Enhetens rammer er korrigert for lønns- og prisvekst og redusert pensjonskostnad.  
 
Det forventes økte utbetalinger av økonomisk sosialhjelp som følge av endringer i regelverk når det 
gjelde arbeidsavklaringspenger (AAP) og antatt flere brukere i kvalifiseringsprogrammet (KVP). Økt 
budsjettramme til NAV dekkes inn ved en omdisponering av midler mellom rådmannskontoret og 
NAV.  

 

Reserver 
Økonomi Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Reserver                                     (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Lønnsvekst 3,25% fra 2018-2019, ikke fordelt (2,25 %)     4 158 4 158 4 158 4 158 

Avsatt ramme reserver   2127 4 158 4 158 4 158 4 158 
 
Av beregnet årslønnsvekst på 3,25 pst fra 2018 til 2019 er 1 pst fordelt til enhetene. Resten blir fordelt 
når lønnsoppgjøret er ferdig i 2019. 
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7.    INVESTERINGER 

Startlån (lån til utlån fra Husbanken) 

Startlån fra kommunene kan være løsningen for de som har problemer med å etablere seg på 
boligmarkedet. Startlån kan bidra til at husstander med boligetableringsproblemer får mulighet til å 
etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Personer som ikke får lån fra private banker 
eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige 
forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært 
grunnlag kan da søke om startlån.  Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i 
forhold til antall beboere og lokalt prisnivå. 

Ikke alle banker godtar startlån som egenkapital (etter retningslinjer fra Finanstilsynet). Det betyr at 
kommunene må fullfinansiere boligkjøpet til søkerne. Budsjetterte utlån er derfor økt til kr 5 mill. 
årlig i økonomiplanperioden.   

Egenkapitalinnskudd Kommunal landspensjonskasse (KLP) 
KLP har behov for egenkapitalinnskudd.  Dette for å opprettholde evne til å møte framtidig vekst og 
generere avkastning.  Egenkapitalinnskuddet utgjorde kr 0,99 mill. for 2018. Budsjettert 
egenkapitalinnskudd økes til kr 1,07 mill. og videreføres i hele økonomiplanperioden.  
Egenkapitalinnskuddet kan ikke finansieres med lånemidler.  Derfor forslår rådmannen finansiering 
med frie midler, dvs. momskompensasjon og ubundet investeringsfond 
 

Investering i anleggsmidler for 2019 – 2022, prioritert 
Nye investeringer vil alltid medføre driftskonsekvenser i form av økte rente- og avdragsutgifter, og 
investering i nye bygninger vil i tillegg medføre økte FDV utgifter (forvaltnings-, drifts- og 
vedlikeholdsutgifter).  Når det gjelder investeringer i økt kapasitet, for eksempel utvidelse av antall 
sjukeheimsplasser, må også økte utgifter for nye sjukeheimsbrukere måtte medregnes som en 
driftskonsekvens av nyinvesteringen.  
 
Økte driftskostnader som følge av nye investeringer fører til at det eksisterende driftsnivået må 
reduseres, hvis ikke inntektsnivået kan økes.  Dette medfører at det er særdeles viktig å vurdere 
nødvendigheten av hver ny investering før den vedtas.  
 
 
IKT-investeringer – prosjekt 600234  
Det er behov for årlige bevilgninger til IKT-investeringer. Nesset kommune blir fra 2019 en del av 
ROR-IKT. Det er behov for innkjøp av et relativt stort antall nye PCer og investeringer i nye program 
som følge av tilpassing til ROR-IKT.  Det er viktig å være med i felles investeringer for framtidig 
elektronisk utvikling på området, samt innkjøp av nødvendig utstyr. 
Det er lagt inn årlig bevilgning på kr 500 000 til formålet i perioden.  
 
Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser – prosjekt 600286 
Det settes av midler til asfaltering av kommunale veger/ plasser i økonomiplanperioden. Før 
asfaltering må det utføres grunnarbeid på strekningene. Følgende veier prioriteres: sluttføring av 
Øvre Veg, deler av Gauprørvegen, og Svenslivegen. I 2018 ble Øvre veg prioritert sammen med 
grunnarbeid før asfaltering av Gaupørvegen. Dette er i henhold til PS 4/18 i Utvalget for teknisk, 
næring og miljø den 08.02.2018. 
Årlig bevilgning på kr 1 000 000 i perioden 2020 – 2022. 
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Rehabilitering av veg på Øvre Hammervoll (ny) 
Vegen er i svært dårlig stand, veifundamentet er sunket sammen og store steiner kommer opp. Det 
må påregnes betydelige arbeider for å få første del av veistrekningen oppgradert (260 meter), 
veifundamentet må graves vekk og nytt veifundament må legges. Det er totalt 360 meter som skal ha 
asfalt og lyspunkter.  Det er hentet inn prisoverslag fra maskinentreprenør, Nesset Kraft AS (veglys) 
og NCC (asfalt). 
Totalramme kr 1 300 000 med bevilgning i 2019. 
 
Skilting og adressering av veger – prosjekt 600244 
Prosjektet med skilting/adressering av veier er ikke ferdig gjennomført. Det er en lovpålagt oppgave 
at alle veger skal merkes så snart de er gitt navn, og stikkveger til hus et stykke unna vegen skal også 
merkes. Denne merkingen er bl.a. til hjelp for at nødetatene skal finne frem.  
Anslått totalramme kr 500 000, med bevilgning i 2019. 
 
Vaktmestertjenesten – nyttekjøretøy (ny) 
For 4 år siden gikk kommunen til anskaffelse av 2 nyttekjøretøy til vaktmestertjenesten. En har base i 
ytre del av kommunen og en i indre. Alle vaktmesterne har flere enn 2 formålsbygg de ukentlig skal 
følge opp slik at de må være mobile. Nyttekjøretøyene har gjort arbeidsdagen til vaktmesterne lettere 
og mer effektiv fordi de har innredde biler med det verktøyet og utstyret de trenger. Det er en 
sikrere løsning enn da de kjørte privatbiler som ikke var egnet for frakt av utstyr og de er mer 
selvstendig i arbeidet de skal utføre da de selv har oversikt over sitt verktøy. Vaktmestertjenesten 
kan sammenliknes med håndverkeryrket når det kommer til behov for eget nyttekjøretøy. Kjøretøyet 
fungerer omtrent som et kontor gjør for en konsulent. Vi har 4 vaktmestre og 2 kjøretøy. Det er nå 
behov for å øke antall nyttekjøretøy for å imøtekomme alle oppgavene. 
Totalramme kr 300 000, med bevilgning i 2019. 
 
Renholdstjenesten – nyttekjøretøy (ny) 
Renholdstjenesten har behov for å anskaffe 2-3 nyttekjøretøy i arbeidet med renhold av kommunale 
bygg. Etter prinsipp om heltidsansatte har flere renholdere i dag renholdsruter som omfatter 
utførelse i både Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal gjennom dagen.  I tillegg forflyttes det en del utstyr for 
å kunne utføre arbeidet. For å redusere den enkelte arbeidstakers belastning og sikre forskriftsmessig 
frakt av utstyr må renholdstjenesten ha tilgang på nyttekjøretøy. Kommunen har 14 renholdere og 
det utbetales en betydelig mengde kjøregodtgjørelse, samtidig som de fleste privatbiler ikke er egnet 
for frakt av utstyr. 
Totalramme kr 300 000, med bevilgning i 2019. 
 
NOS, ombygging demensavdeling, gjennomføring – prosjekt 600330  
Nesset kommunestyre vedtok i K-sak 10/17 ombygging og renovering av eksisterende korttids- og 
demensavdeling ved NOS. Ombyggingen fører til at vi får en demensavdeling med 16 plasser og et 
dagsenter med inntil 10 plasser. Prosjektet er i tillegg forankret i kommunens Helse- og 
omsorgsplan. Husbanken har gitt tilsagn om et investeringstilskudd på inntil kr 33 890 000 for hele 
prosjektet, inkludert uteområder og inventar. Prosjektet hadde oppstart våren 2017, og vil i all 
hovedsak være avsluttet innenfor inneværende år, men deler av sluttoppgjør, samt kostnader ved 
uforutsette bygningsmessige forhold som kan dukke opp under byggets første driftstid vil stå igjen. 
Antatt forbruk på prosjektet per 31.12.2018: kr 64 700 000 
Budsjett 2019: kr 1 000 000. 
Ingen endring av totalramme: kr 65 700 000. 
 
 
Brannstasjon Eresfjord, etablering av ny stasjon – prosjekt 600343 
Prosjektet med etablering av ny brannstasjon i Eresfjord skal lyses ut som åpen anbudskonkurranse 
høsten 2018. Nesset Kraft sin eiendom «Moa» i Eresfjord er kjøpt av Nesset kommune. Prosjektet 
gjennomføres i 2018 og 2019, derav må deler av budsjettet for 2018 flyttes over til 2019. 
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Antatt forbruk på prosjektet per 31.12.2018: kr 2 883 000 
Budsjett 2019: kr 7 001 000. 
Ingen endring av totalramme: kr 9 884 000. 
 
Nybygg bofellesskap for funksjonshemma, 4 leiligheter Holtan – prosjekt 600344 
Nesset kommunestyre vedtok i K-sak 20/17 oppstart av detaljprosjekt for nybygg for bofellesskap 
tilrettelagt for heldøgns tilsyn og pleie. Bygget skal inneholde 4 leiligheter og være beregnet for 
personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne. Detaljprosjektet 
gjennomføres i 2018 og hovedprosjektet i 2019. De maksimale tilskuddssatsene hos Husbanken er for 
en omsorgsbolig kr 1 415 000, totalt vil dette kunne utgjøre kr 5 660 000 for dette prosjektet i tilskudd.  
Antatt forbruk på prosjektet per 31.12.2018: kr 1 509 000 
Budsjett 2019: kr 11 491 000. 
Ingen endring av totalramme: kr 13 000 000. 
 
Helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeneste – prosjekt 600350 
I k-sak 31/15 vedtok Nesset kommunestyre å bygge 16 omsorgsboliger med fellesfasiliteter, lokaler 
for hjemmetjeneste og hjelpemiddelformidling som nytt bygg på tomt sentralt i Eidsvåg sentrum. I 
k-sak 11/17 vedtok Nesset kommunestyre oppstart av detaljprosjekt for nybygg helsesenter, 
omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Nybyggets størrelse, utforming og innhold er ikke endelig 
avklart, og antatt totalramme er ytterste konsekvens. De maksimale tilskuddssatsene hos Husbanken 
er for en omsorgsbolig kr 1 452 000, totalt vil dette kunne utgjøre kr 23 232 000 for dette prosjektet i 
tilskudd. 
Antas brukt totalt per 31.12.2018: kr 1 559 000 
Budsjett 2019: kr 50 000 000 og 2020: kr 71 441 000. 
Totalramme: kr 123 000 000. 
 
Eresfjord barnehage, tilbygg – prosjekt 600362 
Eresfjord barnehage har god tilvekst av barn, men har for lite oppholdsareal iht. minstenormen. Det 
er i tillegg manglende funksjoner til de ansatte iht. arbeidsplassforskriften. Sak om situasjonen for 
barnehagen er beskrevet og fremmet for kommunestyret 20.09.18, sak 57/18. Barnehagen utvides 
med et tilbygg på omlag 100m2 til eksisterende lokaler.  
Antatt forbruk på prosjektet per 31.12.2018: kr 300 000 
Budsjett 2019: kr 4 100 000. 
Foreløpig (estimert) totalramme: kr 4 400 000. 
 
EIBUS, ungdomstrinnet, ombygging klasserom – (ny) 
På bakgrunn av økt elevtall og flere klassedelinger ved EIBUS er det behov for ombygging inne i 
undervisningsfløyen ved Ungdomstrinnet. Ungdomstrinnet har godt med areal fordelt på 3 åpne 
landskap til klassetrinn 8.-10. Disse åpne landskapene krever mye plass og hindrer organisering av 
delte klasser eller mindre undervisningsgrupper. På nåværende tidspunkt er det aktuelt å dele et 
landskap i to separate klasserom. Ombyggingen må stå ferdig til skolestart for skoleåret 2019-2020. 
Anslått totalramme kr 2 000 000, med bevilgning i 2019. 
 
Renseanlegg Eidsvåg vannverk – prosjekt 600296 
Opparbeidelse av utomhusområdet gjenstår, dette vil bli utført i 2019, etter at selve ombyggingen og 
idriftsettingen av anlegget er i orden. 
Antatt forbruk på prosjektet per 31.12.2018: kr 19 094 000 
Budsjett 2019: kr 3 256 000. 
Ingen endring av totalramme: kr 22 350 000. 
 
Rehabilitering ledningsnett vann inkl. vannkummer – prosjekt 600217  

Prosjektet omfatter rehabilitering av gammelt vannledningsnett og vannkummer, samt utskiftning 
av asbestledninger. Det er totalt 88 720 meter med hovedvannledninger i Nesset kommune. 
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Rehabilitering av hovedvannledning koster omtrent kr 1300 pr meter. Det er tilknyttet 852 
vannkummer i kommunen, en god del av disse er over 40 år gamle og må skiftes ut. Rehabilitering 
av gammelt ledningsnett og vannkummer blir planlagt, forberedt og utført av eget mannskap 
Følgende blir prioritert 2019: gammelt ledningsnett utover Baksidevegen, 5 gamle kummer og 
asbestledninger i Eidsvåg. Dette er ledningsnett som er minst 40-50 år gammelt. 
Det settes av midler til rehabilitering og oppgradering av gammelt kommunalt ledningsnett for 
drikkevann i økonomiplanperioden på kr 1 100 000 årlig. 
 
Rehabilitering ledningsnett, avløp – prosjekt 600218 
Prosjektet omfatter rehabilitering av gammelt og utdatert rørledingnett for avløp. Det er gamle 
jernrør og betongrør som må skiftet på grunn av alder og lekkasjer. Det koster ca. kr 1200 pr meter å 
skifte ut gamle avløpsrør. Det er i hovedsak i Eidsvågområdet det er behov for rehabilitering av 
avløpsrør. Følgende blir prioritert i 2019:  
Rehabilitering av 40-50 år gamle betongrør i Nedre Hammervoll. 
Det settes av midler til rehabilitering og oppgradering av gammelt kommunalt ledningsnett for 
avløp i økonomiplanperioden på kr 300 000 årlig. 
 
Vann Meisal vannverk – prosjekt 600290 
Prosjektet gjelder forlengelse av vannrør på Meisal, og tilknytning til kommunalt vann for 
eiendommer langs traseen. Konsulenter er leid inn for å lede prosjektet. Vannledning vil bli forlenget 
med 800 meter og 15 nye abonnenter vil knyttet til ny vannledning. Prosjektet har vært lyst ut som 
konkurranse på Doffin juli/ august 2018.  Forventet oppstart i november 2018, med forventet 
avslutning i løpet av våren 2019 (byggetid er 4 måneder). 
Antatt forbruk på prosjektet per 31.12.2018: kr 3 000 000. 
Budsjett 2019: kr 3 000 000: 
Ingen endring av totalramme: kr 6 000 000 
 

Investering i anleggsmidler - ikke prioritert  
Det er flere behov for investeringer som rådmannen har prioritert bort i denne perioden på grunn av 
den økonomiske situasjonen. 
 

Følgende behov for investeringer er kjent – Formål: 
Anslag 
kostnad 
mill kr 

Behandling 

Eidsvåg barnehage, rehabilitering skolekjøkken og aula 1,60 Behov 
EIBUS, barnetrinn, uteområde trinn 3 0,50 Tidligere øk.plan 
Holtan, rehabilitering bad og ventilasjon 2,40 K 58/16, 23.6.16 
Boliger for rus/psykiatri - vanskeligstilte 5,0  
EIBUS – renovering dusjanlegg  Behov 
EIBUS – renovering ventilasjonsanlegg svømmehall  Behov 
EIBUS – renovering inngangsparti  Behov 
NOS sjukeheim, oppgradering av bad, pasientrom, utbedring 
brannsikkerhet og fasader 

13,00 Behov 

INBUS, Eresfjord skole, rehabilitering gymnastikkgulv 0,60 Behov 
Rehabilitering kommunehus, framtidig bruk (lagt inn forprosj.2018) 24,0 Behov 
NOS bårerom, ombygging 0,7 Behov 
Vistdal bofelleskap 15,0 Behov 
Seniorboliger i Eresfjord 7,0 Behov 
Omsorgsboliger Holtan/Myra, oppgradering 3,6 Behov 
Kommunehuset – nytt arkivrom  Behov 
EIBUS avfalls- og utstyrsbod 1,03 Behov 
Avlastningsbolig Holtan – ombygging fra 2 til 3 rom 0,2 Behov 
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8.    KOMMUNALE GEBYR  
 
Nesset kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med retningslinjer for beregning av selvkost 
for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdep., februar 2014). 
Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene 
som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. 
En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal 
tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette 
betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å 
redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 
2014 i sin helhet være disponert innen 2019.  
 
Det er en rekke faktorer som Nesset kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for 
det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-
rente + ½ prosentpoeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger 
internt og ekstern), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at 
det er utfordrende å treffe med budsjettet. 
 
Kalkylerenten for 2019 anslås å være 2,36 prosent. Lønnsveksten fra 2018 til 2019 er satt til 3 prosent 
mens generell prisvekst er satt til 2,5 prosent. Budsjettet er utarbeidet den 3. oktober 2018. Tallene for 
2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 
2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan.  
 
Fra 1. Januar 2020 skal Nesset, Midsund og Molde kommune sammenslås til én kommune. Ved en 
kommunesammenslåing er det viktig at kommunenes selvkostfond er harmonisert på tidspunktet 
for sammenslåing. Hvis ikke risikerer man at underskuddet i den ene kommunen finansieres av 
overskuddet i den andre kommunen og derved brytes det viktige generasjonsprinsippet innenfor 
selvkost.  Nesset kommune har fulgt departementets uttalelser om at kommuner i en 
sammenslåingsprosess bør ta sikte på å bygge sine selvkostfond ned mot null i årene før 
sammenslåingen. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til 
kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune. 
 
Fra 2017 til 2018 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 20 % for å dekke kommunens kostnader på 
områdene. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 
180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 
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Forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Nesset kommune benytter selvkostmodellen 
Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske 
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kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger 
knyttet til selvkost. 

 
Årlig gebyrendring fra året før 2018 2019 2020 2021 2022 

Vann 0,0 % 11,7 % 15,7 % 2,2 % 2,7 % 
Avløp 34,2 % 23,8 % 31,8 % -2,0 % -36,4 % 
Slam 0,0 % 39,0 % -8,9 % 35,1 % -39,2 % 
Renovasjon 0,0 % -2,5 % 4,1 % 2,7 % 2,6 % 
Feiing og tilsyn -73,7 % 721,3 % -29,8 % 1,8 % 2,4 % 

Total endring 5,5 % 20,2 % 14,5 % 2,2 % -13,3 % 
 
Ved bruk av modellen Momentum Selvkost Kommune er målet å få gebyrene så jevn som mulig i 
løpet av en periode slik at det ikke skal være store svingninger fra år til år. Gebyrene påvirkes av 
aktivitet, lønns- og prisvekst, samt kapitalkostnader (renter og avskrivninger). 
 
Vann (kommunen selv har vedtatt selvkost) 
Fond 1.1.2018 er på kr 2,144 mill. Gebyrene for 2018 ble holdt uendret. 
Budsjettkalkylen 2018 viser antatt bruk av fond med kr 0,5 mill.  
Prognose for regnskap 2018 viser at fondet reduseres til kr 0,735 mill. 
For å være i 0 i slutten av 2019 må gebyrene økes med 11,7 %. 
For kunde: Gebyr økes fra kr 6 200 til kr 6 923 (anslag inkl. forbruk) 
 
Avløp (kommunen selv har vedtatt selvkost) 
Underskuddet 1.1.2018 er på kr 1,160 mill. Gebyrene for 2018 ble økt med 34 %. 
Budsjettkalkylen 2018 viser antatt reduksjon av underskuddet med kr 0,245 mill. 
Prognose for regnskap 2018 viser at underskuddet reduseres til kr 0,838 mill. 
For å være i 0 i slutten av 2019 må gebyrene økes med 23,8 %. 
For kunde: Gebyr økes fra kr 4 449 til kr 5 508 (anslag inkl. forbruk) 
 
Renovasjon (selvkost i henhold til lov) 
Underskuddet 1.1.2018 er på kr 99 000 (inkl. feilpost kr 0,66 mill. vedr. slam).  
Gebyrene for 2018 ble holdt uendret. 
Budsjettkalkylen 2018 viser antatt bruk av fond med kr 16 000. 
Prognose for regnskap 2018 viser inndekning av underskudd og avsetning til fond, totalt kr 0,685 
mill. 
For å være i 0 i slutten av 2019 må gebyrene reduseres med 2,5 % 
For kunde: Gebyr reduseres fra kr 3 129 til kr 3 051 (anslag inkl. forbruk) 
 
Slam (selvkost i henhold til lov) 
Fond 1.1.2018 er på kr 1,027 mill. Gebyrene for 2018 ble holdt uendret. 
Budsjettkalkylen 2018 viser antatt bruk av fond med kr 0,198 mill. 
Prognose for regnskap 2018 viser at fondet reduseres til kr 0,211 mill. (inkl. feilpost på renovasj. kr 
0,66 mill ) 
For å være i 0 i slutten av 2019 må gebyrene økes med 39 %. 
For kunde: Gebyr økes fra kr 683 til kr 951  
 
Tilsyn og feiing (kommunen selv har vedtatt selvkost) 
Fond 1.1.2018 er på kr 0,198 mill. Gebyrene for 2018 ble redusert med 74 %. 
Budsjettkalkylen 2018 viser antatt bruk av fond med kr 0,120 mill. 
Prognose for regnskap 2018 viser at fondet er oppbrukt ved et underskudd på kr 0,924 mill. Dette 
på grunn av økte kostnader til tilsyn og feiing av fritidsboliger som starter allerede i 2018 uten at 
dette var tatt med i budsjettkalkylen. 
For å være i 0 i slutten av 2019 må gebyrene økes med 721,3 %.  
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For kunde: Gebyr økes fra kr 135 til kr 1 109  
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Vann 2017 – 2022 
I Nesset kommune er vanngebyret todelt, bestående av  et fast abonnementsgebyr og et variabelt 
forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør   71 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at 
vanngebyret øker med 12 % fra kr 6 200,- til kr 6 923,-. I      perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt 
øke med kr 2 204,-, hvorav kr 723,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til 
gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra 
kr 6 200,- i 2017 til kr 8 403,- i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 
180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 

Vanngebyrsatser 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) kr 3 734 kr 3 734 kr 4 158 kr 4 810 kr 4 914 kr 5 046 
Årlig endring  0 % 11 % 16 % 2 % 3 % 

Forbruksgebyr (kr/m3) kr 13,70 kr 13,70 kr 15,36 kr 17,78 kr 18,16 kr 18,65 
Årlig endring  0 % 12 % 16 % 2 % 3 % 

Årsgebyr inklusiv mva. kr 6 200 kr 6 200 kr 6 923 kr 8 010 kr 8 183 kr 8 403 
Årlig endring  0 % 12 % 16 % 2 % 3 % 

 
Driftsutgifter Vann 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 13 % fra 4,5 millioner kr til 3,9 
millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,3 millioner kr, fra 3,9 millioner kr i 
2017 til 4,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene 
utgjør rundt 49 % av de totale driftsutgiftene. 
 
Kapitalkostnader Vann 
Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 17 % fra 2,9 millioner kr til 3,4 
millioner kr. I perioden 2017 til 2022    øker kapitalkostnadene med 1,6 millioner kr, fra 2,0 millioner 
kr i 2017 til 3,7 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 13 %. 
Avskrivningskostnadene utgjør ca. 64 % av de totale kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Vann 
Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1 % fra 0,32 millioner kr til 0,32 
millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,31 
millioner kr i 2017 til 0,33 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. 
De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 84 % av de totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Vann 
Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 12 % fra 5,4 millioner kr til 6,0 millioner 
kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 1,6 millioner kr, fra 5,7 millioner kr i 2017 til 
7,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning  på 5 %. Konto 16400 
Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene. 
 
Øvrige inntekter Vann 
Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0 % fra 0,88 millioner kr til 0,88 
millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres øvrige inntekter med 0,06 millioner kr, fra 0,94 
millioner kr i 2017 til 0,88 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsn. årlig reduksjon på 1 %. 
 

Selvkostregnskap 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Direkte driftsutgifter 3 884 096 4 473 997 3 895 347 4 002 516 4 112 657 4 225 854 4 342 193 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 781 489 1 130 772 1 278 638 1 324 815 1 294 127 1 263 213 1 218 749 
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 1 255 932 1 786 220 2 138 720 2 404 020 2 396 692 2 423 028 2 445 136 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 313 650 318 268 321 817 329 036 332 938 333 632 340 795 
- Øvrige inntekter -938 250 -875 000 -875 000 -875 000 -875 000 -875 000 -875 000 

+/- Andre inntekter og kostnader -210 0 0 0 0 0 0 
Gebyrgrunnlag 5 296 708 6 834 257 6 759 522 7 185 386 7 261 413 7 370 728 7 471 873 

Gebyrinntekter 5 696 369 5 392 000 6 015 590 6 940 382 7 086 033 7 273 900 7 490 990 
Selvkostresultat 399 661 -1 442 257 -743 932 -245 004 -175 380 -96 828 19 117 

Selvkost dekningsgrad i % 108 % 79 % 89 % 97 % 98 % 99 % 100 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Inngående balanse 01.01 1 706 783 2 144 233 735 561 210 -247 680 -430 975 -539 117 

+/- Selvkostresultat 399 661 -1 442 257 -743 932 -245 004 -175 380 -96 828 19 117 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 37 789 33 585 8 581 -2 886 -7 915 -11 314 -12 498 

Utgående balanse 31.12 2 144 233 735 561 210 -247 680 -430 975 -539 117 -532 498 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Avløp 2017 – 2022 
I Nesset kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt 
forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør   43 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at 
avløpgebyret øker med 24 % fra kr 4 449,- til kr 5 508,-. I    perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt 
øke med kr 1 213,-, hvorav kr 1 059,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp   til en 
gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra 
kr 3 314,- i 2017 til kr 4    527,- i 2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk 
på 180 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva. 
 

Avløpgebyrsatser 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Abonnementsgebyr (kr/abonnent) kr 1 741 kr 2 334 kr 2 889 kr 2 446 kr 2 399 kr 2 374 
Årlig endring  34 % 24 % -15 % -2 % -1 % 

Forbruksgebyr (kr/m3) kr 8,74 kr 11,75 kr 14,55 kr 26,74 kr 26,21 kr 11,96 
Årlig endring  34 % 24 % 84 % -2 % -54 % 

Årsgebyr inklusiv mva. kr 3 314 kr 4 449 kr 5 508 kr 7 259 kr 7 117 kr 4 527 
Årlig endring  34 % 24 % 32 % -2 % -36 % 

 
Driftsutgifter Avløp 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 1,7 millioner kr til 1,8 millioner kr. 
I perioden 2017 til 2022 reduseres driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 2,0 millioner kr i 2017 til 
1,9 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. Lønnsutgiftene 
utgjør rundt 64 % av de totale driftsutgiftene. 

 
Kapitalkostnader Avløp 
Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 16 % fra 0,51 millioner kr til 0,59 
millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 0,12 millioner kr, fra 0,46 millioner 
kr i 2017 til 0,58 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. 
Avskrivningskostnadene utgjør ca. 62 % av de totale kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Avløp 
Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 1 % fra 0,14 millioner kr til 0,14 
millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,14 
millioner kr i 2017 til 0,15 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. 
De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 84 % av de totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Avløp 
Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 23 % fra 2,7 millioner kr til 3,3 millioner 
kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,7 millioner kr, fra 2,1 millioner kr i 2017 til 
2,7 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6 %. Konto 16400 
Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene. 
 
Øvrige inntekter Avløp 
Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. 
I perioden 2017 til 2022 reduseres øvrige inntekter med 5,7 tusen kr, fra 5,7 tusen kr i 2017 til 0,0 
tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. 
 

Selvkostregnskap 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Direkte driftsutgifter 1 970 573 1 710 000 1 758 250 1 807 871 1 858 903 1 911 386 1 965 360 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 156 415 207 996 230 832 229 302 227 696 226 313 221 512 
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 299 933 303 602 361 102 368 602 367 472 349 682 357 182 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 137 671 140 522 142 273 145 473 147 383 148 047 151 262 
- Øvrige inntekter -5 713 0 0 0 0 0 0 

+/- Andre inntekter og kostnader 165 0 0 0 0 0 0 
Gebyrgrunnlag 2 559 044 2 362 120 2 492 458 2 551 249 2 601 454 2 635 428 2 695 317 

Gebyrinntekter 2 081 968 2 707 000 3 340 604 2 833 440 2 777 978 2 749 849 2 679 126 
Selvkostresultat -477 076 344 880 848 146 282 191 176 524 114 421 -16 191 

Selvkost dekningsgrad i % 81 % 115 % 134 % 111 % 107 % 104 % 99 % 
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Selvkostfond/fremførbart underskudd 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Inngående balanse 01.01 -664 575 -1 159 551 -837 967 411 285 942 471 297 598 190 

+/- Selvkostresultat -477 076 344 880 848 146 282 191 176 524 114 420 -16 191 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd -17 900 -23 296 -9 768 3 340 8 831 12 473 13 926 

Utgående balanse 31.12 -1 159 551 -837 967 411 285 942 471 297 598 190 595 925 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 
 

Renovasjon 2017 – 2022 
Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for renovasjon reduseres med 2 % fra kr 3 129,- til kr 3 051,-. I 
perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 216,-, hvorav kr -78,- er endringen fra 2018 til 
2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 1 % i årene 2017 til 2022. 
Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 129,- i 2017 til kr 3 345,- i 2022.  Gebyrsatsene  er inkl. mva. 
 

Renovasjon - gebyrsatser 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Normalgebyr kr 3 129 kr 3 129 kr 3 051 kr 3 175 kr 3 261 kr 3 345 
Årlig endring  0 % -2 % 4 % 3 % 3 % 

 
 
Driftsutgifter Renovasjon 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 13 % fra 3,9 millioner kr til 4,4 millioner 
kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,0 millioner kr, fra 4,3 millioner kr i 2017 til 4,3 
millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning  på 0 %. Lønnsutgiftene utgjør 
rundt 2 % av de totale driftsutgiftene. 
 
Kapitalkostnader Renovasjon 
Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen 
kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres kapitalkostnadene med 0,0 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2017 til 
0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. 
Avskrivningskostnadene utgjør ca. 96 % av de totale kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Renovasjon 
Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 18,7 tusen kr til 19,0 
tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 1,6 tusen kr, fra 18,5 tusen kr i 2017 til 
20,1 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte 
driftsutgiftene utgjør ca. 91 % av de totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Renovasjon 
Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 2 % fra 3,9 millioner kr til 3,8 
millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,3 millioner kr, fra 3,9 millioner kr i 
2017 til 4,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. Konto 16400 
Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene. 
 
 

Selvkostregnskap 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Direkte driftsutgifter 4 281 408 3 887 000 4 380 500 4 084 447 4 186 903 4 291 931 4 399 595 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 1 0 0 0 0 0 0 
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 8 8 8 8 0 0 0 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 18 455 18 665 18 971 19 457 19 824 20 079 20 581 
+/- Andre inntekter og kostnader 120 -660 835 0 0 0 0 0 

Gebyrgrunnlag 4 299 991 3 244 838 4 399 479 4 103 911 4 206 727 4 312 010 4 420 176 
Gebyrinntekter 3 906 066 3 930 000 3 833 186 3 988 133 4 096 107 4 201 291 4 283 700 

Selvkostresultat -393 925 685 162 -566 293 -115 778 -110 620 -110 719 -136 476 
Selvkost dekningsgrad i % 91 % 121 % 87 % 97 % 97 % 97 % 97 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Inngående balanse 01.01 293 472 -98 540 592 381 33 386 -82 970 -196 853 -313 523 

+/- Selvkostresultat -393 925 685 162 -566 293 -115 778 -110 620 -110 718 -136 476 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 1 913 5 759 7 298 -578 -3 263 -5 952 -9 010 

Utgående balanse 31.12 -98 540 592 381 33 386 -82 970 -196 853 -313 523 -459 009 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Slamtømming 2017 – 2022 
 
Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 39 % fra kr 683,- til kr 951,-. I 
perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 29,-, hvorav kr 269,- er endringen fra 2018 til 
2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 1 % i årene 2017 til 2022. 
Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 683,- i 2017 til kr 711,- i 2022. Gebyrsatsene er inkl. mva. 
 

Slamtømming - gebyrsatser 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Normalgebyr kr 683 kr 683 kr 951 kr 866 kr 1 170 kr 711 
Årlig endring  0 % 39 % -9 % 35 % -39 % 

 
 
Driftsutgifter Slamtømming 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 37 % fra 1,0 millioner kr til 1,4 millioner 
kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 0,6 millioner kr i 2017 til 1,1 
millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning  på 13 %. Lønnsutgiftene utgjør 
rundt 1 % av de totale driftsutgiftene. 
 
Kapitalkostnader Slamtømming 
Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 3 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen 
kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres kapitalkostnadene med 0,0 tusen kr, fra 0,0 tusen kr i 2017 til 
0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. 
Avskrivningskostnadene utgjør ca. 96 % av de totale kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Slamtømming 
Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 10,3 tusen kr til 10,5 
tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 2,8 tusen kr, fra 8,6 tusen kr i 2017 til 
11,4 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig  økning på 6 %. De indirekte 
driftsutgiftene utgjør ca. 98 % av de totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Slamtømming 
Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 39 % fra 0,85 millioner kr til 1,18 
millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,02 millioner kr, fra 0,87 millioner kr 
i 2017 til 0,88 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0 %. Konto 16400 
Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør de totale gebyrinntektene. 
 
 

 
 
 
 
  

Selvkostregnskap 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Direkte driftsutgifter 619 229 1 008 000 1 381 275 1 067 884 1 442 661 1 130 809 1 159 164 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 0 0 0 0 0 0 0 
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 1 1 1 1 0 0 0 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 8 637 10 257 10 533 10 838 11 136 11 428 11 758 
+/- Andre inntekter og kostnader 15 660 835 0 0 0 0 0 

Gebyrgrunnlag 627 882 1 679 092 1 391 808 1 078 723 1 453 797 1 142 237 1 170 922 
Gebyrinntekter 868 565 848 000 1 178 808 1 076 262 1 453 821 883 978 1 221 565 

Selvkostresultat 240 683 -831 092 -213 000 -2 461 24 -258 259 50 643 
Selvkost dekningsgrad i % 138 % 51 % 85 % 100 % 100 % 77 % 104 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Inngående balanse 01.01 769 110 1 027 422 210 770 231 -2 254 -2 283 -263 643 

+/- Selvkostresultat 240 683 -831 092 -213 000 -2 461 24 -258 259 50 643 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 17 629 14 440 2 461 -24 -53 -3 101 -5 624 

Utgående balanse 31.12 1 027 422 210 770 231 -2 254 -2 283 -263 643 -218 624 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Tilsyn og feiing 2017 – 2022 
Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing og tilsyn øker med 721 % fra kr 135 til  
kr 1 109. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 298,-, hvorav kr 974,- er 
endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 
10 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 514,- i 2017 til kr 811,- i 
2022. Gebyrsatsene er 
 

Feiing og tilsyn - gebyrsatser 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Normalgebyr kr 514 kr 135 kr 1 109 kr 779 kr 793 kr 811 
Årlig endring  -74 % 721 % -30 % 2 % 2 % 

 
Driftsutgifter Tilsyn og feiing 
Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 7 % fra 1,0 millioner kr til 1,1 millioner kr. 
I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,6 millioner kr, fra 0,6 millioner kr i 2017 til 1,2 
millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning  på 14 %. Lønnsutgiftene utgjør 
rundt 8 % av de totale driftsutgiftene. 
 
Kapitalkostnader Tilsyn og feiing 
Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen 
kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres kapitalkostnadene med 1,8 tusen kr, fra 1,8 tusen kr i 2017 til 
0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. 
Avskrivningskostnadene utgjør ca. 0 % av de totale kapitalkostnadene. 
 
Indirekte kostnader Tilsyn og feiing 
Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 32,5 tusen kr til 33,4 
tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 4,0 tusen kr, fra 32,3 tusen kr i 2017 til 
36,4 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte 
driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de totale indirekte kostnadene. 
 
Gebyrinntekter Tilsyn og feiing 
Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 1218 % fra 0,1 millioner kr til 1,9 
millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,8 millioner kr, fra 0,6 millioner kr i 
2017 til 1,4 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 20 %. Konto 16400 
Kommunale årsgebyrer, avgiftspliktig utgjør de totale gebyrinntektene. 
 

Selvkostregnskap 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Direkte driftsutgifter 621 980 1 034 000 1 110 100 1 138 360 1 167 342 1 197 064 1 227 545 
Direkte kalkulatoriske rentekostnader 1 848 0 0 0 0 0 0 
Direkte kalkulatoriske avskrivninger 2 2 2 2 0 0 0 
Indirekte kostnader (drift og kapital) 32 347 32 513 33 425 34 407 35 385 36 362 37 428 
+/- Andre inntekter og kostnader 31 0 0 0 0 0 0 

Gebyrgrunnlag 656 207 1 066 515 1 143 527 1 172 769 1 202 727 1 233 425 1 264 972 
Gebyrinntekter 552 243 143 000 1 884 577 1 323 898 1 347 172 1 378 073 1 409 919 

Selvkostresultat -103 964 -923 515 741 050 151 129 144 445 144 648 144 947 
Selvkost dekningsgrad i % 84 % 13 % 165 % 113 % 112 % 112 % 111 % 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Inngående balanse 01.01 297 144 198 039 -731 700 825 153 757 303 535 457 053 

+/- Selvkostresultat -103 964 -923 515 741 049 151 129 144 445 144 648 144 947 
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd 4 859 -6 224 -8 524 1 803 5 333 8 870 12 497 

Utgående balanse 31.12 198 039 -731 700 825 153 757 303 535 457 053 614 497 
Selvkostgrad i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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9.    TALLDELEN I ØKONOMIPLANA 

Hovedoversikt drift – skjema 1A og 1B 

 Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

    Opprinnelig Årsbudsjett       
Rådmannens stab m/fellesutgifter 25 557 24 210 24 622 23 357 22 957 22 857 
Servicekontoret 3 602 3 992 4 454 4 234 4 234 4 234 
Politisk virksomhet 2 118 2 449 2 486 2 486 2 486 2 486 
Eidsvåg barne-/ungdomsskole 22 186 22 268 22 115 22 115 22 115 22 115 
Indre Nesset barne-/ungdomsskule 10 234 10 836 10 888 10 888 10 888 10 888 
Barnehagene 19 190 22 164 23 351 22 912 22 912 22 912 
Helse og omsorg 88 947 91 348 94 828 91 988 90 638 90 638 
Teknisk, samfunn og utvikling 28 896 25 184 25 463 25 463 25 463 25 463 
Kultur  4 105 4 475 4 450 4 450 4 450 4 450 
NAV -404 2 935 3 281 3 281 3 281 3 281 
Reserver 0 2 127 4 158 4 158 4 158 4 158 

Sum netto driftsramme 204 431 211 988 220 096 215 332 213 582 213 482 
       

Skatt og rammetilskudd -183 863 -183 507 -189 906 -191 442 -191 154 -191 163 
Havbruksfond -46 0 -342 0 0 0 
Eiendomsskatt -18 410 -18 362 -18 341 -18 321 -18 300 -18 280 
Konsesjons- og kraftinntekter -13 798 -13 667 -16 367 -16 367 -16 367 -16 367 
Kompensasjonsinntekter -6 208 -6 322 -6 828 -6 800 -6 771 -6 743 
Sum frie inntekter -222 325 -221 858 -231 784 -232 930 -232 592 -232 553 

       
Finanskostnader 18 292 17 350 18 979 19 155 18 931 18 683 
Finansinntekter -3 509 -4 594 -4 733 -3 571 -3 573 -3 868 
Renter og avdrag nye tiltak 0 386 938 2 908 3 981 4 063 
Kapitalinntekter VA -2 673 -3 316 -3 931 -4 200 -4 186 -4 189 
Sum finanskostnader 12 110 9 826 11 253 14 292 15 152 14 689 

       
Netto driftsresultat -5 784 -44 -435 -3 306 -3 858 -4 382 

       
Bruk av kraftfond o.a. bundne fond -4 550 -4 550 -4 550 -4 550 -4 550 -4 550 
Bruk av disposisjonsfond -2 942 -3 773 -3 382 -511     
Bruk av tidl.års mindreforbruk -4 980           
Dekn. Tidl. Års u.skudd 0           
Avsetning bundet fond 12 434 8 367 8 367 8 367 8 367 8 367 
Avsetning disp.fond 1 786       41 565 
Netto avsetninger 1 748 44 435 3 306 3 858 4 382 

       
Overført til investering 0 0         
       
Merforbruk/mindreforbruk -4 036 0 0 0 0 0 

       
Akk. Beholdn. disposisjonsfond   0 559 48 89 654 

 
Kommunen antas å ha disponibelt på disposisjonsfond i 2019: kr 3,941 mill. 
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Frie inntekter (overført hovedoversikt) 
 
 
 
 

 Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
    Opprinnelig Årsbudsjett       
Skatt og rammetilskudd:             

Innbyggertilskudd/utgiftsutjevn. -87 893 -91 507 -96 590 -98 126 -97 838 -97 847 
Småkommunetilskudd -5 543 -5 543 -5 698 -5 698 -5 698 -5 698 
Skjønnstilskudd  -1 954 -1 435 -1 330 -1 330 -1 330 -1 330 

Regionsentertilskudd -247 -489 -485 -485 -485 -485 

Andre inntekter -4 798 0 0 0 0 0 
Sum rammetilskudd -100 435 -98 974 -104 103 -105 639 -105 351 -105 360 
              

Skatt på inntekt og formue -66 127 -70 633 -69 143 -69 143 -69 143 -69 143 
Naturressursskatt -10 549 -10 500 -10 500 -10 500 -10 500 -10 500 
Inntektsutjevning (skatteutjevn.) -6 752 -3 400 -6 160 -6 160 -6 160 -6 160 
Sum skatteinntekter -83 428 -84 533 -85 803 -85 803 -85 803 -85 803 
    

 
   

Sum skatt og rammetilsk. -183 863 -183 507 -189 906 -191 442 -191 154 -191 163 
Økning   -0,2 % 3,5 % 

   

Havbruksfond -46 0 -342       
              
Eiendomsskatt, generell 7 pro -11 530 -11 100 -11 079 -11 059 -11 038 -11 018 

Eiendomsskatt, bolig-/fritidseiend, 3,58 pro -6 880 -7 262 -7 262 -7 262 -7 262 -7 262 

Sum eiendomsskatt -18 410 -18 362 -18 341 -18 321 -18 300 -18 280 
              

Salg av konsesjonskraft -5 431 -5 300 -8 000 -8 000 -8 000 -8 000 

Konsesjonsavgifter -8 367 -8 367 -8 367 -8 367 -8 367 -8 367 

Sum andre frie inntekter -13 798 -13 667 -16 367 -16 367 -16 367 -16 367 
              
Momskompensasjon, drift  -5 806 -6 000 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 
Andre kompensasjonsordning -402 -322 -328 -300 -271 -243 
Sum kompensasjonsinntekter -6 208 -6 322 -6 828 -6 800 -6 771 -6 743 

       
Totalt overført hovedoversikt -222 279 -221 858 -231 784 -232 930 -232 592 -232 553 
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Finans (overført hovedoversikt) 
 
 
 

 Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
    Opprinnelig Årsbudsjett       
Renteutgifter ord.løpende lån 6 025 5 678 6 582 6 774 6 566 6 333 
Renteutgifter formidlingslån 195 172 182 166 150 135 
Sum renteutgifter 6 220 5 850 6 764 6 940 6 716 6 468 
              
Renter av bankinnskudd -658 -600 -600 -600 -600 -600 
Renter av utlån / refusjoner -385 -150 -105 -95 -85 -80 
Renter lån Nesset kraft as -963 -844 -1 028 -1 028 -1 100 -1 100 
Utbytte  -1 503 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 
              
Sum renteinntekter -3 509 -4 594 -4 733 -4 723 -4 785 -4 780 
        
Avdrag ord. løpende lån 12 072 11 500 12 215 12 215 12 215 12 215 
Ekstra avdrag iflg. ny kommunelov 0 0 0 1 152 1 212 912 
Sum låneavdrag 12 072 11 500 12 215 13 367 13 427 13 127 
          
Renteutgifter nye lån 0 150 405 1 250 1 693 1 699 
Avdrag nye lån 0 236 533 1 658 2 288 2 364 
Sum kostnader nye tiltak 0 386 938 2 908 3 981 4 063 
    

     

Netto renter og avdrag 14 783 13 142 15 184 18 492 19 338 18 878 
         
Kalkulatoriske renter VA -940 -1 170 -1 510 -1 554 -1 522 -1 490 
Avskrivninger VA -1 733 -2 146 -2 421 -2 646 -2 664 -2 699 
Sum kapitalinntekter VA -2 673 -3 316 -3 931 -4 200 -4 186 -4 189 

       
Totalt overført hovedoversikt 12 110 9 826 11 253 14 292 15 152 14 689 
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Enhetene – oppsummering endringer (1 B) 
 
 

  Økonomiplan   Enhet Oppsummering av endringer i enhetene m/reserver  
(tall i 1000 kr) 

2019 2020 2021 2022 

alle Budsjettvedtak 2018, K-sak 96/17, 14.12.2017 211 988 211 988 211 988 211 988 

alle reserver avsatt i tidligere økonomiplan -2 127 -2 127 -2 127 -2 127 

alle lønnsoppgjør 2018, fordelt enhetene 1 777 1 777 1 777 1 777 

alle lønnsoppgjør 2018, antatt overheng 2019 fordelt 1 % 1 848 1 848 1 848 1 848 

alle Prisvekst, 2 % 532 532 532 532 

reserve 
antatt lønnsvekst 2018-19: 3,25 %, rest 2,25 % avsatt 
reserver 4 158 4 158 4 158 4 158 

1 Kirkelig fellesråd: lønns- og prisvekst 2,8 % (deflator) 107 107 107 107 

8b Interntjeneste VARSF(selvkost), 2,8 % (deflator) -26 -26 -26 -26 

  Fra forrige økonomiplan2018-2021:         

1 Valg  350 0 100 0 

1 Skolefag rådg, elever Tøndergård skole, fra øk.plan -372 -887 -887 -887 

6 
Barnehagene, økt bemanning etter 2. opptak i 2015, trappes 
ned -250 -250 -250 -250 

7 Nye leil. Holtan for funksjonshemma, leieinntekter -290 -290 -290 -290 

6 Økning tilskudd private barnehager, reduseres fra 2019 -800 -800 -800 -800 

6 Utvida tilbud Vistdal barnehage, helårsvirkn. 176 176 176 176 

4 EIBUS: Endring klasser 2018, helårsvirkning -300 -300 -300 -300 

9 Kultur: Tilskudd tråkkemaskin (Eidsvåg i.l.), kun 2018 -250 -250 -250 -250 

7 HELO, styrke heimetjenesten, kun 2018 -400 -400 -400 -400 

8a TSU, vedlikehold veger, kun 2018 -200 -200 -200 -200 

  Andre saker i løpet av 2018:         

1 Skolefag rådg, elever Tøndergård, tiltak 2018/2019, K 48/18 400       

9 Kultur: 30 % stilling ungdomsarbeider, K 50/18 150 150 150 150 

  Endring fra 2019:         

2 Servicekontoret: Avslutning arkiv 220       

6 Tiltak barnehage, netto 1 731 1 292 1 292 1 292 

7 Rapportering av tiltak helse og omsorg 3 000 1 510 1 510 1 510 

7 Forventer sjølkost i nytt helsehus (her dekn. finans)   -1 650 -3 300 -3 300 

7 Merkostnad heimetj/legetjeneste i nytt helsehus   300 600 600 
1 Flyktningetjenesten: økte inntekter/reduserte utgifter     -500 -500 

alle Redusere pensjonskostnader iht prognoser fra pensj.kassene -1 326 -1 326 -1 326 -1 326 

  Sum rammer til enhetene i planperioden 220 096 215 332 213 582 213 482 
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Investering og finansiering – skjema 2A 
 
 
 

 Regnskap Budsjett   Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
    Opprinnelig Årsbudsjett       

Investering i anleggsmiddel 62 653 109 348 86 148 74 341 2 900 2 900 
Utlån, aksjer og andeler  1 839 4 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
Egenkapitalinnskudd KLP 929 990 1 070 1 070 1 070 1 070 
Avdrag på lån 971 1 097 1 042 1 042 1 102 1 050 
Avsetninger 782 0 0 0 0 0 
        
Sum finansieringsbehov 67 174 115 435 93 260 81 453 10 072 10 020 
         
Bruk av lånemidler -36 281 -52 657 -62 645 -52 320 -7 615 -7 615 
Salgsinntekter anleggsmidler 0           
Tilskudd til investeringer -3 400 -39 550 -14 660 -14 232 0 0 
Mottatt avdrag utlån/refusjoner -16 277 -3 097 -1 042 -1 042 -1 102 -1 050 
Andre inntekter 0           
Momskompensasjon -9 655 -19 131 -14 913 -13 859 -285 -285 
Sum ekstern finansiering -65 613 -114 435 -93 260 -81 453 -9 002 -8 950 
              
Overført fra drift -444 0 0 0 0 0 
Bruk av avsetninger -1 117 -1 000     -1 070 -1 070 
              
Sum finansiering -67 174 -115 435 -93 260 -81 453 -10 072 -10 020 
          
Udekket / udisponert 0 0 0 0 0 0 

 
 
Ubrukte lånemidler pr. 1.1.2019 - anslag   15 000       
              
Investeringsfond per 31.12 -  anslag 2 141 2 141 2 141 1 071 1 

 
 
 
Spesifikasjon av tilskudd og tippemidler       (1000 kr) 2019 2020 2021 2022 
NOS - omsorgsboliger, heldøgns tilsyn og pleie -9 000 -14 232     
Bofellesskap for funksjonshemma, 4 leil. Holtan -5 660       
SUM -14 660 -14 232 0 0 
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Investering i anleggsmidler – skjema 2B 
 
 

prosj.nr Investering i anleggsmiddel             (1000 kr) 2019 2020 2021 2022 
    Årsbudsjett       
600234 IKT-investeringer 500 500 500 500 
600286 Asfaltering/rehabilitering kommunale veger/plasser 0 1 000 1 000 1 000 

  Øvre Hammervoll veg, rehabilitering 1 300       
  Skilting/adressering av veier 500       
  Vaktmestertjenesten - nyttekjøretøy 300       
  Renholdstjenesten - nyttekjøretøy 300       
            

  Bygg og anlegg:         
600343 Eresfjord brannstasjon - etablering ny stasjon 7 001       

600344 Bofellesskap for funksjonshemma, 4 leil. Holtan 11 491       

600330 NOS - ombygging til demensavdeling, sluttføring 1 000       

600350 Helsesenter, omsorgsboliger og heimetjeneste 50 000 71 441     

600362 Eresfjord barnehage, tilbygg 4 100       

  EIBUS ungdomstrinn - ombygging klasserom 2 000       
            

  Vann og avløp:         

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 3 256       

600217 Rehabilitering ledningsnett vann inkl. vannkummer 1 100 1 100 1 100 1 100 

600218 Rehabilitering ledningsnett avløp 300 300 300 300 

600290 Vann Meisal, gjennomføring 3 000       

  Sum investeringer  86 148 74 341 2 900 2 900 
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Kraftfondet – forventa inntekt og bruk 
 

 Budsjett   Økonomiplan   
Formål                                (1000 kr) 2018 2019 2020 2021 2022 
  Opprinnelig Årsbudsjett       
Konsesjonsavgifter - inntekt 8 367 8 367 8 367 8 367 8 367 
Til disposisjon 8 367 8 367 8 367 8 367 8 367 
            
Disponeres til:           

Vassdragsutbygging 230 230 230 230 230 

Ferge Eikesdalsvatnet - beredskap 120 120 120 120 120 
Bygdeutvikling/folketallsutv. - disp. 
formannskap 69 69 69 69 69 

Visit Nordmøre og Romsdal 130 130 130 130 130 

Vannverk 875 875 875 875 875 

Parker og grøntanlegg 100 100 100 100 100 

Tilsk. næringsformål - formannsk.tildeler 415 415 415 415 415 

Tilskudd husbygging 40 40 40 40 40 

Nesset næringsforum as 800 800 800 800 800 

Nesset næringsforum as (K-sak 95/17) 500 500 500 0 0 

Gatelys 50 50 50 50 50 
Nordmøre og Romsdal friluftsråd 50 50 50 50 50 
Landbruksrådgivning 48 48 48 48 48 
Tilskudd til private vassverk 40 40 40 40 40 
Tilskudd kjøp av melkekvote 150 150 150 150 150 
Turistinformasjon 100 100 100 100 100 

Rentekompensasjon i påvente av spillemidler 
50 50 50 50 50 

Helleristningene på Bugge, åpent sanitær og 
renovasjon 50 50 50 50 50 
Disponeres i enhetene 3 817 3 817 3 817 3 317 3 317 

Renter og avdrag 4 550 4 550 4 550 4 550 4 550 
Sum disponert  8 367 8 367 8 367 7 867 7 867 

Fortsatt til disposisjon pr. år   0 0 500 500 
 
 

Hvis bevilgningene fra kraftfondet ikke blir brukt opp i løpet av budsjettåret, er hovedregelen at de 
ikke blir overført til neste år, men går tilbake til fondet til videre fordeling. 
        
Konsesjonsavgiftene blir justert hvert 5. år, dvs. neste gang i 2019 for konsesjoner gitt etter 
10.4.1959 og i 2020 for konsesjoner gitt før 1959. Hvor mye dette utgjør blir ikke kjent før 
desember samme året. 
        
Merknad:        
Konsesjonsavgiftene for året kommer inn på kommunens bankkonto den 31. desember. 
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Kontrollutvalget 

Saksmappe:  
Arkiv:  
Saksbehandler:  
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2018-1543/05 
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Sveinung Talberg 
02.10.2018 

 

Saksframlegg  
 
 
Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 
PS 26/18 Kontrollutvalget 15.10.2018 
 Formannskapet  
 Kommunestyret  

 
 
FORSLAG TIL BUDSJETT 2019 FOR KONTROLL OG TILSYN - NESSET 
KOMMUNE 
 
Kontrollutvalgets innstilling 
 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme på kr 670 500 inkludert 
kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 
 
Kontrollutvalgets behandling: 
 
Sekretæren orienterte om de enkelte poster i budsjettet.  
 
Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretariatets innstilling.  
(5 voterende) 
 
Sekretariatets innstilling 
 
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme på kr 670 500 inkludert 
kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 
 
Saksopplysninger 
 
I henhold til § 18 i Forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til 
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling 
til kommunestyret. Budsjettforslaget fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret, 
men formannskapet kan, i sitt samlede budsjett, foreslå et annet beløp enn det kontrollutvalget 
foreslår.    
 
Budsjettforslaget skal synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til 
revisjon og sekretariatstjenester.  
 
Nesset kommune har sekretariatstjenester for kontrollutvalget fra Kontrollutvalgssekretariatet 
for Romsdal. Eide kommune er deltaker i Kontrollutvalgssekretariat for Romsdal, jf. avtale 
om interkommunalt samarbeid etter kommunelova § 27.  



 
Nesset kommune er deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS, sammen med 16 andre 
kommuner og fylkeskommunen.  
 
Kontrollutvalget legger opp til 5 ordinære møter.  I tillegg kan det bli fellesmøter med 
kontrollutvalgene i Molde kommune og Midsund kommune i forbindelse med tilsyn med 
fellesnemnda og overgangen til Nye Molde kommune fra 01.01.2020. 
    
 
Budsjettforslaget kan spesifiseres som følger: 

 
  
*** Revisjonen fakturerer kvartalsvis i 2018.  I 2018 er honoraret fastpris og inneholder både regnskapsrevisjon 
og forvaltningsrevisjon. I 2019 vil det bli fakturert etter medgått tid og det er gitt et estimat for 2019.  Det er ikke 
tatt høyde for bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt i budsjettet.  Da ville budsjettposten økt med ca. kr 
250 000.   
 
Sekretariatet har fakturert for hele året i 2018.   
 
Vedlagt følger:  

 Kostnadsfordeling sekretariatstjenester for 2019 
 Innspill til budsjettprosess fra Møre og Romsdal Revisjon IKS, datert 25.6.2018 
 Økonomirapport fra Nesset kommune pr. 31.08.18 

 
 
 
 
 
 

Konto Tekst Budsjett 
2019 

Regnskap 
31.08.18 

Budsjett 
2018 

Regnskap 
2017 

10509 Lønn trekkpliktig godtgjørelser 0 261  343 
10802 Møtegodtgjørelse leder 12 000 5 100 12 000 10 200 
10803 Møtegodtgjørelse råd og utvalg 20 000 13 125 30 000 12 250 
10804 Tapt arbeidsfortjeneste  25 000 18 870 10 000 18 903 
10990 Arbeidsgiveravgift 6 000 3 960 8 000 4 420 
11002 Faglitteratur, aviser og tidsskrifter 2 000 1 700 3 000 2 000 
11150 Bespisning 10 000 7 993 5 000 8 039 
11501 Opplæring og kursutgifter 40 000 31 680 60 000 26 290 
11600 Bilgodtgjørelse 3 000 1 577 5 000 2 002 
11705 Reiseutgifter 7 000 5 125 10 000 2 632 
11707 Parkering/bompenger 0 418  435 
11955 Kontingenter 3 500 3 500 5 000 1 400 
14290 MVA - kompensasjon 2 000 1 584 0 1 031 
 Sum kontrollutvalgets egen virksomhet 130 500 94 893 148 000 89 945 
      
13750 Kjøp tjenester Revisjon***  450 000 227 250 303 000 297 202 
13500 Kjøp tjenester KU-sekretariatet *** 90 000 89 000 89 000 95 000 
 Sum utgifter kontrollutvalg, 

sekretariat og revisjon 
670 500 411 143 540 000 482 147 



VURDERING 
 
For å gi kontrollutvalget gode arbeidsvilkår må kommunestyret stille nødvendige ressurser til 
disposisjon. Kommunestyret skal vedta et samlet budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i 
kommunen der utgifter til utvalget sin egen virksomhet, sekretærbistand og revisjon kommer 
frem. 
 
Kontrollutvalget må ha mulighet og midler til å skaffe seg kunnskap og delta i 
erfaringsutveksling og samlinger sammen med andre kontrollutvalg.  
 
Kommentarer til noen av budsjettpostene: 
 
10803 Møtegodtgjørelse råd og utvalg 
Kontrollutvalget legger opp til 5 ordinære møter.  I tillegg kan det bli fellesmøter med 
kontrollutvalgene i Molde kommune og Midsund kommune i forbindelse med tilsyn med 
fellesnemnda og overgangen til Nye Molde kommune fra 01.01.2020. 
I tillegg er det mulig at leder eller nestleder i kontrollutvalget vil være tilstede i flere 
kommunestyremøter og møter i fellesnemnda.  Dette er en økt møteaktivitet fra tidligere i og 
med at kontrollutvalget nå i overgangsåret 2019 fører tilsyn med både Nesset kommune og 
Nye Molde kommune. 
 
10804  Tapt arbeidsfortjeneste 
Flere enn tidligere av utvalgets medlemmer må ta fri fra arbeid og har krav på tapt 
arbeidsfortjeneste for å møte i utvalgets møter og på kurs/opplæring. 
 
11002 Faglitteratur  
Kontrollutvalgets medlemmer får medlemsbladet til Norges kommunerevisorforbund. Bladet 
har mange fagartikler som er nyttig for arbeidet i kontrollutvalget. Bladet koster 425,- pr 
medlem. 
  
11501 Opplæring og kursutgifter  
Av konferanser som er spesielt innrettet på å øke kontrollutvalgets kunnskap så er det NKRF 
sin kontrollutvalgskonferanse som arrangeres i på Gardermoen i slutten av januar og FKT sin 
fagkonferanse og årsmøte som arrangeres i Kristiansand i juni. Det er budsjettert med 
utvalgets medlemmer kan delta på en av disse konferansene. 
 
11955 Kontingenter  
Forum for kontroll og tilsyn (FKT) er en viktig fagorganisasjon i kontroll- og tilsynsarbeidet, 
der Nesset kommune er medlem. Størrelsen på kontingenten bestemmes ut fra kommunens 
innbyggertall. Nesset kommunes sats for 2019 er kr 3 500 som er samme sats som i 2018.  
 
13500 – Kjøp av tjeneste KU-sekretariatet 
Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal behandlet i møte 5.9.2018 budsjettrammen 
for sekretariatet for 2019.  Beløpet for kjøp av sekretariatstjenester for 2019 er i henhold til 
Nesset kommunes andel av sekretariatets budsjett. Nesset kommunes andel er på 4 prosent av 
budsjettet og er fordelt etter folketall 01.01.18.  Det vil for 2019 bli budsjettert med 200 000 
fra bruk av disposisjonsfond, slik det også ble i 2018.   
 
 



13750 – Kjøp av tjenester fra Møre og Romsdal Revisjon IKS 
Representantskapet i Møre og Romsdal Revisjon IKS skal behandle budsjettet for 2019 i 
representantskapsmøte 15. september. Budsjettet er godkjent av styret i MRR IKS. Fra 1. 
januar 2019 skal revisjonen fakturere etter medgått tid. Det beløpet som fremkommer i 
budsjettet er derfor et stipulert beløp, basert på revisjonens oppsummering av revisjonsarbeid 
fra august 2017 til juni 2018. Det stipulerte beløpet medfører en betydelig økning i utgifter til 
regnskapsrevisjon. Samtidig opplyser revisjonen at det gir gode intensiver for å dokumentere 
regnskapet og prosessen så godt som mulig, siden dette vil ha en direkte kobling til hvor mye 
revisjonen trenger for å kontrollere årsregnskapet. Administrasjonen har med andre ord 
mulighet til å få ned kostnadene til revisjon, dersom de har gode prosesser.  Det er ikke 
budsjettert med en forvaltningsrevisjonsrapport i 2019.  Nesset kommune har fått levert ett 
prosjekt i perioden innenfor budsjettet slik oppdragsavtalen regulerer.  Budsjettet inneholder 
kun regnskapsrevisjon og attestasjoner.  Kontrollutvalget må ta stilling til om de ønsker å 
gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt også i 2019.  Det er stipulert at dette vil koste  
kr 250 000.    
 
 
Kontrollutvalgssekretariatet ser det som viktig at kostnader til kontroll og tilsyn blir 
synliggjort i kommunen sitt regnskap. Dette vil også bidra til mer nøyaktig 
Kostrarapportering.  
 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til de vurderinger som her er gjort og ber 
kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en netto ramme 
på kr 670 500 som inkl. kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. 
Saken legges fram med ovennevnte forslag til vedtak. 
 
 
 
 
Sveinung Talberg 
rådgiver 
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Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato:

18/00028-001 Kjell Roger Gammelsæter 111 05.10.2018

BUDSJETT  2019  -  ØKONOMIPLAN

Viser til samtale med økonomisjef Solfrid Svensli, fredag 28. september 2018.

Nesset Kirkelige Fellesråd vil komme med følgende innspill i møte med budsjett 2019, og videre

økonomiplan.

Tilskudd til drift
I 2018 fikk vi kr 3 822 000  i  tilskudd til drift. Vi ber om at lønns- og prisvekst blir dekt inn for 2019, og at
det gjenspeiler kommende tilskudd for 2019.

Nesset kirkelige Fellesråd har et etterslep i vedlikeholdet av kirkene våre. Viser til rapportene som tidligere

er oversendt kommunen. Vi opplever at med de rammene vi har hatt siste årene klarer vi ikke å ta større

vedlikeholdsprosj ekter som vi ønsker.

Mur Eidsvåg kirkegård.

Vi har fått et Geoteknisk notat som beskriver situasjonen, og vi er anbefalt å ta muren ned, og bygge den opp

igjen, for å stabilisere den på nytt.
Vi vil nå ta kontakt med tre entreprenører, som vil gi oss en beskrivelse på hvordan dette kan gjennomføres

utfra de anbefalinger notatet beskriver. Og i tillegg gi oss en pris på hele prosjektet.
Vi håper dette er på plass til 1.nov. 2018.

Innen da er det vanskelig for fellesrådet å anslå noe beløp, men ber om at dette blir med i budsjettarbeidet for

2019, og at vi kan ettersende kostnadsoverslaget/pris på prosj ektet når det kommer.
Fellesrådet hadde saken oppe til behandling torsdag 04. oktober. Viser til vedlagte protokoll fra møte.

Vi sender med geotekniske notatet fra ERA Geo og protokoll fra fellesrådets behandling av saken.

Vennlig hilsen

% %.?”
Kjell R er Gamme sæt

Kirkeverge

Adresse: Tlf E-post/lnternett: Bankkonto  /  Org.nr.:

Kråkholmveien 4 Tlf: 71231455 kirkevergeQnesset.kirken.no 4106.07 .09600
6460 EIDSVÅG 1 ROMSDAL www.nesset.kirken.no 876 997 622



DEN NORSKE KIRKE
Nesset kirkelige fellesråd

Dato: 28.09.2018

Arkivsak 18/00019

Dokumentnummer: 18/00019-006

Arkivkode: 51 l

Saksbehandler: K'ell Ro er Gammelsæter

Saksnr Sak Møtedato

019/18 Beve else i mur Eidsvå kirke ård 04.10.2018

Saksfremstilling
Fellesrådet er tidligere blitt orientert om utfordringen vi har med muren knyttet til Eidsvåg kirkegård, mot

øst.

Det har vært registrert bevegelse i muren over flere år, men nå i 2018 har bevegelsene øket på, og vi har

registret at masser har presset muren ut i nedre del/ midten av muren.

Kirkevergen har hatt samtaler med representant fra tekniske avdeling i kommunen, og oversendt et brev til

kommunen, med bekrivelse av utfordringen.

Etter samtale med teknisk og rådmann, er følgende gjort. Vi tok kontakt med ERAGeo AS i Molde, som tok

en befaring 14.august, og i ettertid har oversendt et Geoteknisk notat, som er videresendt til kommunen til

orientering. Notat er vedlagt.

Vi går nå igjennom anbefalingene, og forutsetningene, for å lage en beskrivelse/ grunnlag for å få tilbud fra

entreprenører.

En viktig faktor er økonomi. Det er vanskelig å si en kostnad eksakt pr dags dato. Når vi går ut til 2—3

entreprenører og be om tilbud, vil vi se hvor dette havner.

Jeg hadde et møte med økonomisjefen i kommunen i dag, og reflekterte over dette, og finansieringen. Vi må

ha trygghet for at finansieringen er på plass før vi kan sette i gang.

Det som er viktig nå er at vi opplyser saken godt som råd til kommunen, og er tydelig på hva som er

usikkermomentene, også når det gjelder økonomi.

Vi må oversende dette til kommunen innen fredag 5. oktober, slik at dette blir med i kommunes behandling

av budsjettet neste år.

Forslag til vedtak
Utarbeides i møte

Møtebehandling
Kirkevergen orienterte om hva som har skjedd i saken fram til i dag.

Følgende momenter ble samtalt om:

-  Utseende av muren. Er det andre typer mur/materialer som bør vurderes.

-  Be om inntil tre tilbud fra entreprenører, for å få oversikt over nivå på kostnad og arbeidsbeskrivelse

på hvordan dette prosjektet kan gjennomføres.

- Hvis kostnaden overskrider grensen for at vi må sende prosjektet ut på anbud, må vi forholde oss til

reglene, og sende det på anbud.

-  Finansieringen må være på plass før vi gjennomfører prosjektet /reparasj onen av muren.

Så ut fra samtalen, gjorde fellesrådet følgende



DEN NORSKE KIRKE
Nesset kirkelige fellesråd

Vedtak
Muren skal bygges opp igjen til samme utseende som i dag.

Vi ber om tilbud fra inntil tre entreprenører, der beskrivelse av hvordan en vil løse/ gjennomføre prosjektet,

ut fra de anbefalinger det geolotekniske notatet beskriver. Tilbudet skal også inneholde pris på hele

prosjektet.

Tilbudene gjennomgås av EraGeo, for å kvalitetssikre arbeidsbeskrivelsen, før event tilbud blir godkjent.

Pristilbud/ kostnadsnivå blir oversendt kommunen når dette blir kjent, slik at dette blir med i budsjettarbeidet

for 201 9.

Fellesrådet presiserer også at hvis kostnaden overskrider grensen for at vi må sende prosjektet ut på anbud,

så må vi forholde oss til reglene, og gjennomføre en anbudsrunde.

Forutsetningen for at tiltaket/reparasjonen av muren blir gjennomført er at finansieringen er i orden fra

kommunen sin side.
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Geoteknisk  notat
Støttemur mot elv -Eidsvåg

Oppdragsgiver: Nesset kirkelige fellesråd Deres ref.: Kjell Roger Gammelsæter 20.08.2018

Rapportnr.: 18002-RIG01-V01

Orientering
I den sørøstlige enden av kirkegården tilknyttet Nesset kirke i Eidsvåg, er det oppdaget

deformasjoner i en mur. ERA Geo AS er engasjert for  å  vurdere murens tilstand samt aktuelle

tiltak.

Det er opplyst at muren har hatt tegn på deformasjon siden minst 2014, men at hastigheten

på deformasjonen i løpet av sommeren  2018  har pågått hurtigere. Det er ikke kjent når muren

ble oppført, men det antas at den er minimum 60 år gammel.

Plasseringen av den deformerte delen av muren samt kirkegårdens beliggenhet er vist på

Figur  1.
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Figur  J  .' Kirkens beliggenhet i Eidsvåg (venstre) og den deformerte murens beliggenlierpå kirkegården

(høyre). Bilder/Jenter ifra kaffi/111.no

Grunnforhold
ERA Geo har ikke greid å oppdrive grunnundersøkelser i umiddelbar nærhet til muren, men

grunnforholdene generelt i Eidsvåg er derimot grundig kartlagt. Basert på tilgjengelige

geotekniske datarapporter, (1) og (2).  er det grunn til å forvente at stedlige masser ved kirken

består av kvikkleire. Massene bak muren er trolig tilførte masser, men er av ukjent opphav.

Muren ligger på grensen mellom kvikkleiresone  1858  Eidsvåg og 1859  Eidsvåg Østrø, begge

med faregrad lav som vist på Figur  2.
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Figur 2." [( vik/(19119501; er 0g løsmassekarr fra  N  VE  A  [las (www. atlasn ve.  n0).  Murens  plassering er Vist

ved rødt  01111155.

Prosjekteringsforutsetninger
I  henhold til NVEs kvikkleireveileder (veileder 7/2014) (3) skal  tiltak  i kvikkleiresoner

plasseres  i  en tiltakskategori. Byggverk og terrenginngrep av begrenset størrelse med lite

personopphold plasseres normalt i tiltakskategori KO-KZ.

Så lenge det ikke tilføres mer laster enn det som er tilstede i dag, påvirkes ikke stabiliteten

negativt. i så tilfelle plasseres muren i tiltakskategori Kl.

Skal det derimot tilføres mer laster i forhold til i dag, forverres stabiliteten og muren havner

da i tiltakskategori K2. Dette betyr at sikkerhetsfaktor for områdestabilitet F21,4 eller «ikke

forverring» (i henhold til Tabell 5.2, (3)) må dokumenteres. Det kreves for faregrad lav

kvalitetssikring av kollega.

Observasjoner i felt
ERA Geo AS ved Sigurd Holo Leikarnes og Trym Abrahamsen var på befaring i Eidsvåg den

14.08.2018. Nesset kirkelige fellesråd representert ved Kjell Roger Gammelsæter i tillegg til at

kirketjeneren var tilstede.

Skisse av muren i plan og profil med utvalgte observasjoner og dimensjoner er vist i Tegning

V100.

På østsiden av muren er det en tydelig deformasjon og utrasing av murens midtparti. Dette

kommer ikke like klart frem på bilder, men vises på Figur 3og Figur 4. Det ble også observert

en betydelig sprekk i muren (Figur 5) på nordsiden og en mindre sprekk på sørsiden som kan

   ll? "  i.  =  (' -: U: .il”. Dili"; ila—H:— l Um «n' '»??UFÅG'WÅE lil/»—
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tyde på at det er et større område bak muren som er i bevegelse. Det fremkommer av høyre

bilde  i  Figur 3 og Figur  5  at steinblokkene ved deformasjonsstedene ikke ligger skikkelig i

forband.
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Flgur  3: Bilde av murens defor'maSa på østsiden.

Som vist på Figur  4  ligger terrenget i foten av muren høyere på sørsiden enn på østsiden.

Figuren viser også at den nederste delen av muren består av grovere blokker og en annen

bergart enn resten av muren. Det ble foretatt undersøkelse med spett på østsiden av hjørnet

som viste at muren fortsetter under nåværende terrengnivå.

ERA Geo ser det som sannsynligvis at terrenget inntil muren tidligere har ligget over de

groveste steinblokkene. Mosen som vises på de nederste blokkene tyder derimot på at det er

en stund siden terrenget ble senket.
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Figur 5: Deformasjon /sp1'eldrpa" nordsiden  av muren.

Geotekniske vurderinger

Årsak
Ettersom det er snakk om en forholdsvis gammel mur som relativt nylig har fått bevegelse,

skyldes det sannsynligvis en form for ekstern endring som har skjedd. Det er flere potensielle

årsaker som kan være medvirkende i større eller mindre grad til deformasjonen.

Det er nærliggende å tro at murens deformasjon i hovedsak skyldes at terrenget ved foten av

muren er senket.  I  tillegg til at dette direkte fører til dårligere stabilitet, øker sannsynligheten

for at massene under muren utsettes for frost og uttørking.

På nord— og østsiden er det observert mose på muren som kan tyde på at massene bak muren

ikke er drenerende. Dette kan i så fall bety at det i tillegg er et vanntrykk på baksiden av

muren som er negativt for stabiliteten. Det antas at dette også er en medvirkende årsak til

murens deformasjon.

Ved ett av trærne på marken nedfor muren er det en forsenkning i terrenget (rundt 1 m

diameter), som det er opplyst at har oppstått i løpet av de siste årene. Dette kan være et tegn

på utvasking av masser på murens nedside som kan ha innvirkning på murens stabilitet.

Grunnen til at det har blitt observert økte deformasjoner iløpet av sommeren skyldes trolig at

det har vært unormalt varmt og tørt de siste månedene. Uttørking av massene under muren

fører til økte setninger ettersom kornskjelettet da må bære større del av påført last. Dersom

terrenget ved foten av muren er senket medfører det at massene blir uttørket dypere enn hva

som er tilfelle før terrengsenkningen.

Tiltak

Reetablere muren
Dette alternativet innebærer at muren plukkes ned og bygges opp igjen.

Samtidig som muren demonteres, legges skråningen bak muren ned til helning 1:1 og

plastres. Under sålen ny mur må det legges en drenerende pukkpute. Muren reetableres

samtidig som drenerende, telefrie masser fylles tilbake bak muren. Det må gjøres en løpende

vurdering under utgravingen av stabiliteten av graveskråningen. Det er en kirkegård og

blottlegging av kister er ikke akseptabelt.
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For å redusere tiden skråningen står eksponert samt bedre stabiliteten av eksponert

skråning, kan arbeidet utføres seksjonsvis.

Ettersom området er preget av kvikkleire, må en være varsom når steinblokker og masser

mellomlagres for ikke å forverre stabiliteten et annet sted. De bør eksempelvis ikke lagres

nær skråninger ned til bekken. Avhengig av mengde stein som må mellomlagres samtidig,

kan det være aktuelt å frakte steinen ut av området.

Det vises til Statens vegvesen håndbok V270 (4) for prinsipper i forbindelse med tørrmuring.

Honsanlul topp 0.5  »  1,0 m

4—1
topp ; :

\\\~ l l

"' [° ,  .,  . . 1
n  =  > n  l ., . X i

:)  °  '  l ‘4
A a = ?x 3

a  . ° \\ *

r.— IO ii øl .i
Flberduk min. 270  g/rn' ‘  ”' ' =  c  '  ".»
skal brukusl der bukfyll ' " c  =, "'
(pukk) og insilu masser ° ‘  '  .  ')
ikk'e lu ur nuturi  filter '  '  °  "

 

Min. 0,5 m log med
drenerunde pukk
innan [rcksjanen
20  —  120  rnrn.

Figur 6." Sniff  av førnnurfi'a Figur 23, Statens vegvesen håndbok V2 70, (4).

Heve terrenget i foten av muren
Det er ikke verifisert at terrenget foran muren er senket og det er dermed heller ikke kjent om

terrenget er senket av kosmetiske eller stabilitetsmessige grunner. Ved å heve terrenget

tilbake til antatt tidligere nivå vil trolig murens bevegelse bremses eller stoppes, men

stabiliteten ned mot bekken vil også påvirkes negativt.

Ettersom denne metoden vil ha en negativ påvirkning på stabiliteten, må tiltaket da plasseres

i tiltakskategori K2 i henhold til (3). Det betyr at det må utføres stabilitetsanalyser av området.

Dette vil også medføre at det blir behov for grunnundersøkelser.

Dette alternativet vil ikke gjenopprette muren til opprinnelig tilstand.

Generelle anbefalinger
Det ser ut til at murens bevegelse er langsom og et brått grunnbrudd virker derfor lite trolig.

Det anbefales likevel at muren holdes under oppsyn, spesielt ved kraftig nedbør. Videre

anbefales det å beholde sperrebåndene som er satt opp for å unngå at allmennheten ferdes

langs muren. Dette gjelder også på nedsiden av muren der en kan risikere at steinblokker

raser ut.

Ved økende hastighet på bevegelsene bør geotekniker kontaktes.

ild!" GM“: [€ Vt tll—'.

m ( 5} F:", ('(l l post];

 

u,» (=',r:’Ia.r~m-;aldn10.9 m  Wulf—01071 m
am He,-.i m;  !  gnu/w rm (u.—o m, Side5 av7    



Geoteknisk  notatlStøttemur mot elv  -  Eidsvåg E R A  é  .i ;  . .! '
Kjell Roger  Gammelsæter l  20.08.2018

Anbefalinger og forutsetninger tilknyttet utførelse
Det er tidligere påvist kvikkleire  i  området og det må forventes at stedlige masser ved

tiltaket er kvikke.

Treet i sørøst-hjørnet av  muren  må fjernes ved reetablering av muren.

Treet ved nordenden av muren ligg muligens innenfor område som berøres. Dette kan

fjernes dersom entreprenør finner det hensiktsmessig.

Det skal i utgangspunktet ikke eksistere graver nærmere enn 3,5 m fra muren.

Området som antas å bli omfattet av graving er dermed utenfor gravområde. Det ble til

ERA Geo  opplyst  at terrenget i kirkegården er fylt opp i flere omganger, med

overfylling av gamle graver. Det betyr at de massene som skal graves bort kan

inneholde rester av graver. Dette må hensyntas ved bortkjøring og deponering av

masser.

Muren skal i utgangspunktet reetableres med samme stein som dagens mur, men

annen stein kan vurderes dersom entreprenør finner det hensiktsmessig.

Egnetheten til de grove steinblokkene nederst må vurderes og eventuelt erstattes.

Det kan vurderes å støpe fundament til muren dersom det er utfordrende å legge

steinblokkene i forband, for å få en god sammenbinding i bunn.

Mens muren er plukket med må steinblokkene mellomlagres på forsvarlig vis og på en

måte som ikke forverrer stabiliteten på lagringsstedet. Dette kan bety at blokkene må

fraktes til eksternt lagringssted.

Det er ikke kjent hvor dypt under terrenget eksisterende mur stikker.

For å unngå å forverre stabiliteten i dagens tilstand skal det ikke tilføres større last

enn det som er der i dag. Det betyr i praksis ingen terrengheving eller utvidelse av

muren.

Muren må etableres så dypt at overlagring ved tå er minimum 0,5 m, uten at terrenget

foran tå heves sammenlignet med dagens nivå.

Drenerende pukkpute under muren bør være av mektighet på minimum 0,5 m.

Bløte og omrørte masser skal fjernes.

Telefarlige masser over frostfri dybde skal fjernes.

Tilbakefyllingsmasser bak muren komprimeres lett i henhold til (5) for å unngå å

påføre muren for stort horisontaltrykk. Dette er ikke et krav, men det må forventes

større setninger av terrenget bak muren dersom det ikke gjøres.

Grensen mellom stedlige og tilførte masser dekkes av fiberduk eller lignende for å

hindre at massene blandes.

Det bør utvises forsiktighet ved kraftig nedbør.

Det presiseres at det ikke er gjort geoteknisk prosjektering av  muren.  Det bør utføres
dimensjonering av murens bunnstein der det tas hensyn til skrått hellende terreng foran
muren. For  murer under  3 m er det  ikke unormalt  at entreprenøren tar ansvar for
prosjektering av muren.
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