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PS�37/14�Referatsaker



 

 

 
 
 
 
 
Ordføreren i Nesset  
Kommunehuset 
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 
 
 
Deres ref.: Vår ref.: usm/05-2014 Eidsvåg, 12.04.14 

- 
 
 
Angående søknad om etablering av vinmonopolutsalg 
 
Etter anmodning fra Eidsvåg Handelsforening behandlet Nesset kommune spørsmålet om å 
søke om etablering av vinmonopolutsalg i Nesset (Se vedlegg). Saken ble behandlet i 
kommunestyret i møte den 11.12.2008. Det ble gjort slik vedtak: 
 

«Nesset kommune ønsker at AS Vinmonopolet etablerer et utsalg i Eidsvåg, slik 
at kommunens innbyggere kan få samme servicetilbud som i nabokommunene og 
som kan være et bidrag for å redusere handelslekkasjen fra kommunen. 
Ordføreren sender henvendelse til AS Vinmonopolet om dette.» 
 
I lys av nye signaler fra ledelsen i Vinmonopolet om etablering av såkalte kategori 1-butikker, 
ber vi kommunens ledelse om å revitalisere denne saken. Argumentene fra vår forrige 
henvendelse, datert 25.09.08 er de samme. Samtidig har handelslekkasjen og innslaget av 
fritidsboliger økt. Dette er forhold som begge taler for en etablering av et vinmonopolutsalg. 
 
Vi ber om å bli holdt orientert om eventuelle initiativ i saken. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Ingolf Aarseth/s 

Leder i Eidsvåg Handelsforening 

 
Vedlegg: Eidsvåg Handelsforening brev av 25.09.08 
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Medlems organis as j on for
service - og

handels bedriftene i
Eids våg

Eidsvåg
Handels
forening

Nesset kommune
Kommunehuset
6460 Eidsvåg i Romsdal

Deres ref.: Vår ref.: 025/ 08/usm Eidsvåg , 25.09.08

-

Etablering av vinmonopolutsalg i Eidsvåg

Medlemsmøte i Eidsvåg Handelsforening(EHF) har enstemmig vedtatt å anmod e
Nesset kommune om å søke AS Vinmonopolet om å etablere et vinmonopolutsalg i
Eidsvåg. Det vises ellers til møte med ordfører Rolf Jonas Hurlen og representanter for
EHFden 26.03.08.

VINMONOPOL UTSALGVIL ØKE HANDELSTILBUDETI KOMMUNEN
Regjeringen tok i slutten av 2006 initiativ til å få utredet forslag til endringer i systemet
for etablering av Vinmonopolbutikker med sikte på en ordning der kommuner som
ønsker det, som hovedregel skal få etablert utsalg. Etablering av et vinmonopol -
utsalg i kommunen vil helt klart bety en stor fordel for kundene gjennom tilgang til
nye varegrupper som særlig er etterspurt av turister. En slik utvidelse av varetilbudet
vil på den måten bety mye for å tilrettelegge for en videre utvikling av reiselivet i
kommunen i samsvar med vedtatte strategier i kommunens næringsplan.

VINMONOPOLUTSALGBØR LEGGESTILEIDSVÅG
Handelsforeningen mener at et vinmonopolutsalg bør etableres i kommunesenteret .
88 % av detaljomsetningen i Nesset foregår i Eidsvåg. Den mest trafikkerte
ferdselsåre n gjennom kommunen, riksveg 62, går også gjennom Eidsvåg, og herfra er
det også relativt kort vei til de deler av kommunen der det ligger svært godt til rette
for en utvikling av reiselivet. I Eidsvåg og omegn bor også i overkant av 2/ 3 av
befolkningen, no e som også har betydning for valg av lokalisering av et utsalg.

HANDELENI EIDSVÅG VIKTIGFORKOMMUNEN
I dag er det på tross av stor konkurranse fra nabokommuner et relativt bra utvalg av
forretninger i kommunesenteret. Handels - og servicenæringen i Eidsvåg er også en
viktig bidragsyter til sysselsettingen i kommunen med til sammen rundt 115 årsverk.
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Medlems organis as j on for
service - og

handels bedriftene i
Eids våg

Årsomsetning en til handels - og servicevirksomhetene som holder til i Eidsvåg, er på i
overkant av 220 millioner kroner (ekskl. bank og post), og er i så måt e også en viktig
bidragsyter når gjelder skatter og avgi fter til det offentlige.

RELATIVTSTORHANDELSLEKKASJE
Som det fremgår av rapporten ”Strategisk Analyse av Nesset kommune” (16.05.08)
utført av firmaet HM Kompetansepartner på oppdrag for Møre og Romsdal fylke og
Innovasjon Norge , er det en ikke uvesentlig handelslekkasje fra Nesset kommune .
Nesset kommune kommer på en 23. plass i Møre og Romsdal med en omsetning pr.
innbygger på kr. 39.907. Underlagsmateriale tyder på at det er stor handelslekkasje til
nabokommunene Sunndal, Molde og Rauma . Alle disse tre kommunene har
vinmonopolutsalg. En styrking av det totale handelstilbudet i Eidsvåg vil være viktig
for å sikre eksisterende virksomheter og for å styrke Eidsvåg som et attraktivt
handelssenter.

SMÅ ALKOHOLPOLITISKEEFFEKTER
I følge Vinmonopolets utredning utført på oppdrag fra Helse- og
omsorgsdepartementet(1 0. mai 2007), vil en økning i antall utsalg ha få
alkoholpolitiske konsekvenser som følge av at

� 94 % av befolkningen allerede bor i kommuner me d vinmonopolutsalg
� omfanget av uregistrert forbruk blir redusert

Vinmonopolet viser i samme utredning til en undersøkelse utført av Statens institutt for
rusmiddelforskning ifbm. opprettelsen av utsalg i Trysil,der det bl.a. konkluderes med
at det ikke ble flere som drakk alkohol , og at det ikke ble flere storforbrukere.

SAKENHAR FORTSATTHØY AKTUALITET
Handelsforeningen har tidligere tatt opp denne saken med kommunen , og
kommunestyret i Nesset behandlet saken i forrige valgperiode i sak 21/07 der det ble
gjort følgende vedtak:

”Nessetkommunevil ikkesendeenhenvendelsetil Vinmonopoletometableringavutsalgi
Eidsvåg.”

Eidsvåg Handelsforening har registrert at temaet har vært oppe i forbindelse med
valgkampen, og at toneangivende politikere har gi tt uttrykk for at de ønsker en
etablering av et vinmonopolutsalg i kommunen velkommen. Vi tillater oss derfor på
nytt å anmode Nesset kommune om søke AS Vinmonopolet om å søke på nytt om å
etablere et utsalg i kommunesenteret.

Med vennlig hilsen
for Eidsvåg Handelsforening

Robert Svensli Per Olav Eidsæter Anne Marit Svensli
styremedlem styremedlem styreleder
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Nesset kommune Arkiv: 055/008 

Arkivsaksnr: 2014/250-4 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 38/14 08.05.2014 

 

Fradeling av parsell - GID 055/008 - Dispensasjon fra kommuneplanens areadel 

Vedlegg 

1 Rekvisisjon av oppmålingsforretning - arealoverføring 

2 Situasjonskart 

3 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen 

4 Jordlovsbehandling 

5 Dispensasjon fra byggegrenseavstand fra fv.62 til gnr. 55 bnr. 113 i Nesset kommune 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 25.02.2014 om fradeling av en parseller, ca 100 m2, fra eiendommen GID 

055/008.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel LNF-sone til fradeling av en parseller 100 m2 fra eiendom GID 055/005.  

 

Nesset kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens areadel til fradeling av en parsell som skal 

nyttes til tilleggsareal for GID 055/113.  

Det gis dispensasjon da omsøkte parsell gir det mulig å bygge en garasje som ivaretar Statens 

vegvesen sine krav.  Det legges og til grunn at det er forholdsvis mindre areal som søkes fradelt.  

 

 

Saksopplysninger 

Erlend Stubø søker om fradeling av en parsell, 100 m2, fra eiendommen GID 055/008.  Omsøkte  

parsell liggeri  et område som er avsatt til LNF, med mest landbruksinteresser. 

 

Da søknaden om dreier seg om fradeling som ikke faller inn under formålet i kommuneplanen må 

søknaden behandles som en dispensasjonssak i henhold til pbl § 19-2.  

 

 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket 
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Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 
Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser 
for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges 
særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-
8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av 
dispensasjonssaker. 

 

Registreringer: 

Artskart/naturtyper; Ingen registrerte opplysninger for området.  

Kulturminner; Ingen registrerte opplysninger for området.  

Skrednett; Ingen registrerte opplysninger for området.  

Annet:  

 

Det er gitt tillatelse til fradeling etter jordloven, administrativt vedtak i brev av 04.03.2014. 

 

Det er ikke innhentet uttalelse fra andre sektormyndigheter enn Statens vegvesen, da parsellene ligger 

nær inntil eksisterende boligtomter. Tiltakene vil ikke medføre oppføring av nye bolighus. 

 

Vurdering 

Bakgrunn for søknaden er ønske om å bygge en garasje på eiendommen GID 055/113.    Grunneier har 

allerede vært i kontakt med Statens vegvesen som i brev av 06.03.2014 har gitt aksept for plassering.  

Det dreier seg om begrenset parsell og av den grunn mener rådmannen det ikke er behov for å innhente 

uttalelser fra andre sektormyndigheter. Det kan presiseres at det dersom det oppstår mistanke eller 

funn som kan være av arkeologisk interesse må Møre og Fylkeskommune varsles umiddelbart.  

 

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen.  

 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen vesentlige.  
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standard
norge

Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søknadspliktigetiltaketterpbl§ 20-1 bokstavm

Vedlegg

J:

Kommunens sak-4ournalnr. Oppdragnr.

J0(q/a çz

Elendom, byggested
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Postnr.Poststed

3,0

Oppretting av
matrIkkelenhet Grunneiendom Anleggseiendom Festegrunnover10 år Arealoverføring

Saksbehandling

Rekvisisjonav oppmålingsforretningvedopprettelseellerendringav matrikkelenhet.

B. Utsettelseav oppmålingsforretningetterpbt§ 21-9 sisteledd.

Søknadommatrikuleringmed utsattoppmålingsforretning(jf.matrikkelloven§ 6 andre ledd,forskriften§ 25).
Kommunensetteren fristfornår oppmålingsforretningenskalværefullført(fristener maksimalt2 år fra tillatelsesdato).

Ønsketdatoforforretningeni C:

Kommentarer til avkrysningene A og B med begrunnelse for søknad i pkt. C

Underskrift/Faktursadresse*
Registrert eier/fester

6&7:14.44e4,,
FakturaadressePostnr.Poststed

Ev.org.nr. Telefon Faks E-postadresse

Sted €4. Dato Underskri «......--

.2,C 00? /
/

* Gjeldertiltaket/forretningen"arealoverføring",underskriverandreaktuelleparterpå side2

VellednIng I bruk av rekvIsIsjon for søknadsplIktige tiltak

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype A medfører iverksetting av arbeid med oppmålingsforretning
fra det tidspunkt tillatelse om oppretting eller endring av matrikkelenhet etter pbl § 20-1 pkt. m gis og/
eller at vedtatt forhåndsbetalt gebyr er betalt.
Det kan etter matrikkellovas § 35 avtales maatrikkulering ut over leveringstide på 16 uker, men ikke
lengre enn 2 år.
Oppmålingsforretningen tar utgangspunkt i relevante saksdokumenter fra byggesaken.

Sakstype B

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype B medfører at iverksetting av arbeid med oppmålingsforretning, ut fra
søkers valg jf. pbl § 21-9, utsettes i inntil tre år fra det tidspunkt tillatelse etter pbl § 20-1 pkt. m gis.

Oppmålingsforretningen tar utgangspunkt i de relevante saksdokumentene fra byggesaken.
På det tidspunkt rekvirenten ønsker å iverksette oppmålingsforretning, må en kopi av rekvisisjonen, med
ønsket iverksettingstidspunkt, saks- og journalnummer samt rekvirentens adresse og underskrift, påføres
rekvisisjonen og sendes inn til kommunen på nytt med avkrysning i boks A.

NB! Ved oversittelse av fristen jf. pb1§ 21-9 siste ledd, faller tillatelsen etter pb1§ 20-1 bokstav m bort.

c.

Sakstype A

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype C innebærer at rekvirenten samtidig med søknad om opprettelse eller
endring av matrikkelenhet etter plan- og bygningsloven, søker om matrikkelføring med utsettelse av
oppmålingsforretning etter matrikkellovens § 6 med tilhørende forskrift § 25, i inntil to år.

NB! Kommunen er ansvarlig for iverksetting av oppmålingsforretningen når fristen utløper.

Blankett 5880 Fastsatt av Statens kartverk 10. mai 2010 Side 1 av 2

Sakstype C
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1. RekvisIsjonen gjelder oppretting eller endring av følgende matrikkelenhet(er)

Gnr./Bnr./Festenr. Eiendommens adresse Postnr. Poststed Underskrift registrert eier

6 V6o

2. spesifikasjon av matrikkelenhet(er) som søkes opprettet

	

Opprinnellg elendom(mer) Ny elendom

*Formål/næringsgr.
*"Areal status

55-1/4 Q10// 2 442 77&v. ‘7//3

Gnr./Bnr./Festenr. Areal Fradelt areal Parsell Areal Navn og
adresse på registrert eier

7L),6 64d---4‘.e.,

* Formål/Næringsgruppe = se opplysningsblanketten side 2
** Arealstrus = a) Egen eiendom, b) Tilleggsareal (ved tilleggsareal angi Gnr/Bnr til mottakereiendom),

c) Sammenslåing (ved sammenslåing oppgi på egen linje areal og nr. på parseller i ny matrikkelenhet)

Blankett 5880 Fastsatt av Statens kartverk 10. mai 2010 Side 2 av 2
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Utskrift Side 1 av 1

KARTUTSNITT
_ .

Bnr 11; Fnr. 0

,Adresse: 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL
,Eiendom:

GUNDERSEN -rkOF GUSTAV, 6463 EIDSVÅG Ihaverr .Fester .
._ tROMSDAL, med flere

NESSET ,Dato: 3/12 - 2013 Sign: 1Mestokk
KOMMUNE ' 300

•

•

••••&'-'

0,40

6-6-4

i

	

.
.L. /

/••
o

	

b / \
..

/
I \gt)r)r •-

O• # ..N \

	

 tI 9

'4 'l . t

(b
"y

,

lz.oc)o

•

•

 •• 0`•

Snr: 0

Det tas forbehoid om at det kan forekomme fen på kartet, bta. gjelder dette mendomsgrenser, ledninger kabler
kummei m m som i fixbindelse med prosjektenng 'anleggsarbeld må undersikes naermere.
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Thor Gundersen

6460 Eidsvåg i R. 26.02.14

Nesset Kommune

6460 Eidsvåg i R.

Søknadom dispensasjonfra kommuneplanen

Viser til vedlagte "Rekvisisjon av oppmålingsforretning" og kartutsnitt, Gnr 55 —Bnr 113,

Nesset kommune.

I forbindelse med plassering av garasje på eiendommen har Statens Vegvesen lagt til grunn

generelle krav som må imøtekommes.

Utfordring er avstand fra garasje til senter linje vei, den må være min. 12,5 m og at det må

anlegges snuplass mellom garasjeporter og veikant. Eksisterende tomtegrenser gir ikke

denne muligheten. Med de høydeforskjeller og avstander blir det for trangt. På vedlagte

kartutsnitt vises den nye situasjonen hvor dette er tatt hensyn til. Tomtegrense mot vest

justeres 3 m fra der hvor garasjen er inntegnet og frem til veikant.

Samtidig vil eksisterende avkjørsel til eiendom 55/113 utgå og det blir anlagt en kombinert

eiendoms- og jordbruksavkjørsel til 55/113 og 55/8 som vist på kartutsnitt.

Vennlig hilsen

Thor Gundersen

Kopi: Erlend Stubø, 6460 Eidsvåg i R.( eier av 55/8)

Vedlegg: Kartutsnitt og Rekvisisjon av oppmålingsforretning
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Nesset kommune 

Teknisk, samfunn og utvikling

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
  4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 864 981 062

Torild N og Erlend Kåre Stubø
Stubøvegen 145
6460  EIDSVÅG I ROMSDAL

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2014/250-3 Gunnar Astad, 71 23 11 82 04.03.2014

Jordlovsbehandling

Kommunen viser til søknad om deling datert 25/2-14.

Dette er en søknad om å få dele fra ca 100m2 fulldyrka mark som tillegg til ei boligtomt 55/113.

For å klare å bygge garasje på boligtomta med de krav Statens Vegvesen stiller i forbindelse med 
utkjøringen, må boligtomta ha denne parsellen tillagt tomta.

Arealet er lite og det skaper ingen driftsproblemer at dette stykket blir tillagt 55/113.

Nesset kommune viser til søknad datert 25/2-14 og til § 12 i jordloven og gir tillatelse til 
fradeling av ca 100m2 fulldyrka mark fra 55/8. Parsellen skal tillegges boligtomta 55/113. 

Dette er jordlovsbehandlinga av saken. I tillegg skal den behandles etter plan og bygningsloven 
som dispensasjon fra kommuneplanen. Det er Hogne Frydenlund som er saksbehandler for denne 
delen.

Det er behandlingsgebyr på delingssaker som behandles etter jordloven. Gebyret er kr 2000,-
Faktura ettersendes søker, Erlend Stubø.

Med hilsen

Gunnar Astad
jordbrukssjef/byggesaksbehandler
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Statens vegvesen

Thor Gundersen
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

2,0i f 7_Ss-ci

Behandlende enhet: Saksbehandlerfinnvalgsnr. Vår referanse: Deresreferanse: Vår dato:

Region midt Thierry Rugamba - 71274222 2014026200-002 06.03.2014

Dispensasjon fra byggegrenseavstand fra fv.62 til gnr. 55 bnr. 113 i
Nesset kommune

Viser til deres brev av 28.02.2014.

Saksutredelse og begrunnelse av dispensasjon

Det er for bygging av en garasje på eiendom med gnr.55 bnr.113 i en avstand på 12,5 meter
fra fv.62. I området har fylkesvegen en begrenset trafikkmengde og fartsgrense er 60 km/t.
Dette sammen med de stedlige forhold gjør at vi kan akseptere byggingen i tråd med det
omsøkte formål. Statens vegvesen understreker at det er kommunen som eventuelt gir
tillatelse til selve tiltaket.

L
Bildet fra ViaPhoto som viser dagens situasjon

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Bjørnstjerne Bjørnsons veg 6 Statens vegvesen

Region midt firmapost-midt@vegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap

Fylkeshuset




Båtsfjordveien 18

6404 Molde Org.nr: 971032081




9815 VADSØ





Telefon: 78 94 15 50

'
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Kartutsnitt av plassering av omsøkte garasjen.

Dispensasjon fra bestemmelser om byggegrense

Med hjemmel i Vegloven, § 30, gir Statens vegvesen dispensasjonfi-a § 29for bygging av
garasje på gnr. 55 bnr. 113 i Nesset kommune i en avstand av minimum 12,5 meterfra
midtlinje på ftlkesvegen 62 i tråd med brevfra Thor Gundersen av 28.02.2014. Statens
vegvesenfraskriver seg alt erstatningsansvarfor eventuelle skader som skyldes vegtrafikk
eller alminnelig vegvedlikehold.

Vilkår som dere må følge

Denne dispensasjonen gjelder under forutsetning av at andre offentlige myndigheter ikke har
innvendinger i saken.
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3

Nødvendig parkeringsareal og snuplass må være plassert på egen eiendom minimum 5
meter fra kant av fv.62. Det er ikke tillatt å rygge inn og ut av hovedvegen.

På grunn av trafikksikkerhet, hensynet til drift og vedlikehold av vegen og hensynet til
miljøet for de som oppholder seg på eiendommene langs vegen, kan ikke byggverk og
innretninger, grunnfestede eller løse, midlertidige hensatt eller permanent, plasseres i
område innfor byggegrensen til offentlig veg.

Dersom arbeidet med byggingen ikke er satt i gang innen 3 år etter at dispensasjon er
gitt, faller dispensasjonen bort.

Klage

Skulle dere være uenig i de vilkårene som er satt kan dere klage på vedtaket.
Fylkeskommunen er klageinstans i saker med byggegrense langs fylkesveger. Dere kan klage
innen 3 uker fra vedtaket er gjort kjent (jf. Forvaltningslova, §§ 28-29). Eventuell klage skal
sendes Statens vegvesen som legger saken fram for klageinstansen.

Plan og trafikkseksjon
Med hilsen

Ole Tønnesen
sjonsleder L-fc,

Thierry kugamb a

Kopi: Fylkesmannen i Møre og Romsdal, her
Møre og Romsdal fylkeskommune, her
Nesset kommune,
6460 Eidsvåg
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Nesset kommune Arkiv: 060/002 

Arkivsaksnr: 2013/577-4 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 39/14 08.05.2014 

 

Fradeling av parseller- GID 060/002 - Dispensasjon 

Vedlegg 

1 Søknad om tiltak - oppretting av ny grunneiendom 

2 Situasjonskart 

3 GID 060/002 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Jordlovsbehandling - Knut Arne Bugge 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 28.05.2013 om fradeling av to parseller, a 200 m2, fra eiendommen GID 

060/002.  

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det varig dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel LNF-sone til fradeling av 2 parseller a 200 m2 fra eiendom GID 060/002.   

 

Nesset kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens areadel til fradeling av to parseller som skal 

nyttes til tilleggsareal for boligtomtene GID 060/028 og GID 060/033.  

Det gis dispensasjon da omsøkte parseller grenser inntil areal avsatt til boligformål i kommuneplanens 

arealdel. Det legges og til grunn at det er forholdsvis mindre parseller (200 m2) som søkes fradelt.  

Arrondering av parsell til boligtomt GID 060/028 må ikke komme i konflikt med allmenn bruk av 

«gammelveien» som går til Indre- Bugge.  

 

 

Saksopplysninger 

Knut Arne Bugge søker om fradeling av tre parseller fra eiendommen GID 060/002.  To av parsellene 

ligger delvis i et område som er avsatt til LNF. 

 

Da søknaden om dreier seg om fradeling av boligtomt som ikke faller inn under formålet i 

kommuneplanen må søknaden behandles som en dispensasjonssak i henhold til pbl § 19-2.  

 

 

§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket 
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Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 
Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser 
for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges 
særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-
8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 

Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette tidsfrist for behandling av 
dispensasjonssaker. 

 

Registreringer: 

Artskart/naturtyper; Ingen registrerte opplysninger for området.  

Kulturminner; Ingen registrerte opplysninger for området.  

Skrednett; Ingen registrerte opplysninger for området.  

Annet: En parsell grenser inntil «gammelveien» mellom Ut- Bugge og Inn- Bugge. 

 

Det er gitt tillatelse til fradeling etter jordloven, administrativt vedtak i brev av 14.10.2013. 

 

Det er ikke innhentet uttalelse fra sektormyndigheten da parsellene ligger nær inntil eksisterende 

boligtomter. Tiltakene vil ikke medføre oppføring av nye bolighus. 

 

 

Vurdering 

Selv om det er en forholdsvis ny kommuneplan for Nesset mener rådmannen det kan åpnes for 

dispensasjon da omsøkte parseller grenser inntil areal som er avsatt til boligformål. Rådmannen 

vurderer det slik at omsøkte parseller ikke vil legge begrensninger for fremtidig utvidelse av 

Hjellhammeren boligfelt dersom det blir aktuelt å vurdere nærmere.  Det er og snakk om forholdsvis 

mindre parseller som skal tillegges boligtomtene GID 060/028 og GID 060/033.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen.  
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Betydning for folkehelse 

Det forutsettes at fradeling av tilleggsareal til boligtomt GID 060/028 ikke hindrer ferdsel langs 

«gamleveien» som går igjennom nedre del av Hjellhammeren boligfelt.  
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I) Søknad om tiltak; oppretting eller endring
av matrikkelenhet (deling). Pb1§ 20-1m

D II) Krav om matrikulering av enhet(er) som
ikke krever behandling etter 1)124§ 20-1m, eller
oppmålingsforretning etter Ml § 33.
MI § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48

Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Matrikkelloven § 33

Journalføring/stempd:

9)=4b]

'tifIlåniditi.r3r1ri-viZZjoilliWI~

Eiendom 68
Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Bruksnavn/adresse:

Søknad om tiltak
(deling)etter, 1314§ 20-1
og matrikulering etter
Ml § 5.

II) Krav om
matrikuleringav enheter
som ikke krever
behandling etter Phl
§ 20-1m, eller
oppmålingsforretning
etter Ml § 33.

Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.

Sa • type, pb1§ 20-1, oppretting av eling i hht. Søknad om dispensasjon jf. pb1§ 19-1:

Ny grunneiendom D Reguleringsplan 0 Plan- og bygningslov

Ny anleggseiendom 0 Bebyggelsesplan (eldre 0 Kommuneplan

o Nyttjordsameie
lov‘erk)

Reguleringsplan
fl Prikat forslag

Ny festegrunn over 10år [:=1Bebyggelsesplan (eldre lov‘erk)
Annet: 
o Arealoverforing

Sammenslåing.,(matrikkelforskr.§ 43)

O Føring av referanse til eksisterende grense. (matrikkelforskr. § 44)

o Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45 (2))

fl Registrering av (ekisterende)uregistrertjordsameie (matrikkelforskr. § 32,ML §§34, 6(særlige grunnerer)

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §§34, 6(særlige grunnerer)

D Annet (angi hjemmel):

0ipmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter Pb120-1m:Grunneiendom 13 Anleggseiendom D Jordsameie fl Festegrunn 0 Arealoverføring

Må b vares:

A) Ønskes gjennomført uten
ugrunnet opphold.
(Kommunens frist er 16uker etter
pb1-vedtak.§ 20-1m + event vinter-
forskrift. matrikkel forskriften § 18.3)

B) 0 Ønsker å utsette oppmåling
og matrikulering til mnd angitt
nedenfor (Kan etter rekvirentens
ønske utsettes i inntil 3 ar. Etter 3 år
faller tillatelsen etter pb1§ 20-1m
bort.)

C 0 Ønsker etter særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering, men utsette
fullføring av oppmålings-
forretningen.
(matrikkelforskriften § 25)

Kommunen fastsetter frist for
fullførin , ikke len er enn 2 år.

Foretrukket mnd el dato for
forretningen: Foretrukket mnd el dato for

forretnin en:
For alt C): angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter
Pb120-1 m:

Klarlegeing av eksisterende grenser (eventuelt erensepåvisning) (matrikkelforskr § 36)

Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)

Utcareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)

Registrering av (ekisterende) uregistrert jordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se oeså felt

D Matrikulerine av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr § 31) (se også felt

Annet (angi hjemmel):
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pt. – m p et: '

Parsell nr.Areal ca. ArealtypeEventuelt
før delingjournal nr.

acry

20-v

3 60 /3f,-(,'

Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

: • 4 4., _ • — „u mithj.4.33~,2,,
ad=koni..3t,atinfors-'—vnth7.(1')

-

Selvstendig bruksenhet ‘Tilleggsareal til

Bolighus D Offentlig virksomhet

Fritidshus fl Landbruk/Fiske

Industri/Bergverk D Naturvern

"1- 1•:+r1.r.-•

Gnr/Bnr /Fnr /Snr
6  0 X,S., 2 8( 33

Offentlig friluftsområde

Offentlig veg

Kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

Adkomst

Pb1§66.1

Veglo,,en
§§ 40- 43

Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant

Riks-/fylkesveg

Ny avkjørsel fra offentliu veg

Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges)

Kommunal veg

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

Søknad om avkjørseltillatelse vedlegges

Privat veg

D Adkomst sikret ifølge

vedlagte dokument

Vann-
forsyning D Offentlig vannverk fl Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Pb1§65
D Annet:

Avlop
Offentlig avløpsanlegg D Privat enkeltanlegg

Beskrivy

Pb1 § 66.2 D Privat fellesanlegg

Utslippstillatelse gitt (vedlegges) D Sokn. om utslippstillatelse vedlegges D Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

_ _

Nr. fra - til Ikke relevant

Partsliste/naboliste (altemativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending) fl

Kart og situasjonsplaner [11

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

Private servitutter

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

Skjema for krav om sammenslåing

Andre avtaler, dokumentasjon

Andre vedlegg

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,
urådieheter eller andre restriksjoner som er til hinder for matrikulerine

fl

Side2 av4
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Andre opplysninger
(foreksempel rettighetshavere av
betydning)

Hjemmelshaver(e) Navn:

Adresse:

E-post

kty13/g-fr
TI

Pgstnr.Sted

Underskrift Sted UataUnderskrift

211 -;--201kit- %—B
Hje Ine shtt.v e)— Na‘n

Dp&Ift-r- Pos; nr Sted•

E-post

Underskrift Sted: Dato:Underskrtft

05:13 amftd.'
. (25

Fakturaadresse: Na‘.11 Tlf

(Dersom dette er en annen enn
hjemmelshaver):

Postnr Sted

E-post

Eventuelt utfyllende merknader:

Njdihtirl/7z~7

#L-hi d ,tffif 


~,b (‘o/.28)

. (c)/33

6L9

~,3 (.6o/z3--) 2/-j Pte

Side 3 av 4
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ern-

Navn:

ere "r'sle_
'lit e. le-

rt es.
4

Adresse Navn:

1-4virc-1 (Ydie
Adresse

Partsstilling:Etendom (gnr.. bnr fnr. . snr): Partsstilhng Eiendom (gnr.. bnr.. fnr.. snr).

Aiaido 6cl
Sted Dato Underskri ft Sted Data Underskrift

//,
Adresse

r6/1

Partsstillino

Sted Dato

5

Partssullino

Unders

‘,1

Sted:

Dato/4 (3
Underskrift:

; $

Eiendom (glir, bnr.. fnr. . snr):

Navn

,XL.73Le
Eiendom (gnr. . bnr. . fnr . snr).

Nat n Adresse Na%n Adresse

Elendom ignr . bnr . fnr snn Panssulling Etendom (gnr bnr . fnr snr) Parttstilltng

Sted Dato Underskri ft Sted Dato Under skrtft

Nato Adresse Na1. n Adtesse

Elendom (gnr bnr fnr. . snr) Partsstilling Etendom (gnr bnr . fnr snr) Partsstillmr.

Sted Dato Underskrift Sted Dato Underskrt ft

Na'it Adresse Nato Adresse

Elendom (gnr . bnr. fnr . snr) Partsstilling Etendom (grtr . bnr fnr. . snrl Partssolling

Sted Dato Underskrt ft Sted Dato Underskrt ft

Side 4 av 4
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Nesset kommune 

Teknisk, samfunn og utvikling

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
  4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 864 981 062

Knut Arne Bugge
Bugge
6460  EIDSVÅG I ROMSDAL

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2013/577-3 Gunnar Astad, 71 23 11 82 14.10.2013

GID 060/002 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning -Jordlovsbehandling-
Knut Arne Bugge

Kommunen viser til søknad datert 28/5-13.

Søknaden gjelder fradeling av 3 parseller som alle skal være tillegg til boligtomt.
Arealet er til sammen 0,560 da. Arealene grenser inntil boligtomter og består av 
skogsmark/uproduktiv mark.

Ut fra jordlovens paragrafer har kommunen ingen innvendinger til fradelingen.

Nesset kommune viser til søknad datert 28/5-13 og til § 12 i jordloven og gir tillatelse til 
fradeling av 3 parseller som tillegg til boligtomter i Hjellhammaren boligfelt.

Det er gebyr på saker som behandles etter jordloven. Gebyret er kr 2000,-.

Faktura ettersendes søker.

Dett er jordlovsbehandlingen av saken. I tillegg skal den behandles som dispensasjon fra 
kommuneplanen. Det er Hogne Frydenlund som er saksbehandler på denne delen.

Med hilsen

Gunnar Astad
jordbrukssjef/byggesaksbehandler
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Nesset kommune Arkiv: L13 

Arkivsaksnr: 2012/1498-10 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 40/14 08.05.2014 

 

Detaljreguleringsplan for Mardalsmoen - Offentlig ettersyn 

Vedlegg 

1 Beskrivelse og bestemmelser, 28.04.14 

2 Plankart28.04.14 

 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljeringsplan for 

Mardalsmoen, datert 28.04.2014, ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen settes til 25.06.2014.    

 

 

 

Saksopplysninger 

Konsulentfirmaet Plankontoret har på vegne av grunneierne Tor Olav Vevang, Rune Hallgeir Finnset 

og Gunnhild Reitan utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for Mardalsmoen i Eikesdal.  

 

Planområdet er ca 137 dekar og strekker seg fra Eikesdalsvatnet og opp til Mardalsmoen. Hensikten 

med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse i området ved Mardalsmoen og etablere 

småbåtanlegg. Planforslaget omfatter til sammen 43 hyttetomter, 2 naustområder og 

småbåtanlegg/molo. 

 

Det er laget ROS analyse med særskilt fokus på skred. Rasrapporten er utarbeidet av Åknes/Tafjord 

beredskap IKS.   

Møre og Romsdal fylkeskommune har gjennomført arkeologiske undersøkelser i området.  

Planbeskrivelse omhandler aktuelle temaer/interesser som finnes i området.    

Vurdering 

I kommuneplanen er det lagt visse føringer for arealutnyttelsen i Eikesdal; « Generelt ved planlegging 

av utbyggingsområder i Eikesdal, skal rapport av 24.11.2011 – konsekvenser for natur, kulturminner 

og kulturlandskap, legges til grunn ». 
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Planområdet er noe utvidet i forhold til melding av oppstart for planarbeidet, kunngjort i brev av 

15.01.2013. Rådmannen har signalisert at det er lite aktuelt å tillate fradeling av hyttetomter i området 

uten at de er regulert til formålet. Av den grunn er deler av GID 079/001 innlemmet i planområdet.    

 

Selv om område for småbåtanlegg ikke er lagt inn i kommuneplanens arealdel mener rådmannen det 

bør være aktuelt å ta med et slikt formål i planforslaget. Dersom det blir større omfang av 

hyttebygging i området vil det etter hvert oppstå behov for lagring av båter ved Eikesdalsvatnet.  

   

Fareområde for skred fremgår av plankartet. Her er det lagt opp til at det kan bygges naust. 

 

Rådmannen registrer at det det er lagt opp til forholdsvis stor utnyttelse av Mardalsmoen til fremtidig 

hyttebebyggelse. Rådmannen foreslår at detaljreguleringsplan for Mardalsmoen legges ut til offentlig 

ettersyn uten at det gjøres endringer nå. Det påpekes at under sluttbehandlingen av planforslaget kan 

det være aktuelt å vurdere noen av tomtealternativene.    

 

Dersom sektormyndighetene er interessert, vil rådmannen legge til rette for felles befaring av 

planområdet i løpet av høringsperioden.     

Økonomiske konsekvenser 

 

 

Betydning for folkehelse 

Planforslaget omfatter reguleringsformål grønnstruktur og LNF.  
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR 

MARDALSMOEN 

 

 
Bildet viser planområdet (rødt) med Mardalen, Mardalsfossen og Eikesdalsvatnet. 
 
 
Beskrivelse og bestemmelser  
Privat planforslag 28.4.2014 
 
 

          

Mardalsfossen 

Eikesdalen 

Mardalsmoen 
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1.0 BAKGRUNN 

Nesset kommune har i arealdelen til kommuneplan 2012-2020 pekt ut tre områder som legges til rette 
for utbygging av hytter i Mardalen. Denne planen omfatter deler av det største utbyggingsområdet på 
Mardalsmoen.  
 
Kommunen har lenge arbeidet for å få etablert en småbåthavn ved Eikesdalsvatnet. En aktuell 
beliggenhet har vært Tyvika, men en har ennå ikke lykkes i å få etablert en tilfredsstillende løsning.  
 
Det fremmes nå et planforslag i samsvar både med kommuneplan og med de ønsker om småbåthavn 
som er kommet fra Nesset kommune. Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse 
med adkomst via eksisterende veg, naust, molo og småbåtanlegg ved Eikesdalsvatnet. 
 
Gunnhild Reitan (Gnr 79 Bnr1) har i etterkant av oppstartsvarslingen kommet med ønske om å utnytte 
sin teig til fritidsformål.  I samråd med Nesset kommune blir dette området nå innlemmet og behandlet 
som en del av planforslaget.  Denne teigen henger naturlig sammen med det øvrige området som det 
har blitt varslet oppstart av planarbeid om, og omfatter de samme berørte partene og eiendommene.   
 
Området er rundt 137 mål stort og omfatter deler av eiendommene Gnr. og Bnr. 79/1, 79/2, 79/3, 79/5, 
79/6, 79/7, 79/8, 79/9 og 79/12. 
  
På grunn av krav til detaljert utredning av området i forhold til rasfare, har arbeidet med planen 
strukket noe ut i tid. Planforslaget er utarbeidet av Plankontoret ved naturforvalter Audhild Bjerke. 
Tiltakshavere er Rune Hallgeir Finnset (Gnr79 Bnr 5) og Tor Olav Vevang (Gnr 79 Bnr 3) og Gunnhild 
Reitan (Gnr 79 Bnr1).  
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2.0 PLANPROSESSEN 

2.1 Samråd og medvirkning 
Det ble gjennomført en befaring av området sammen med Rune Hallgeir Finnset 12.12.12. 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Romsdals Budstikke 17.1.2013 og på Nesset kommunes 
nettsider. Brev ble sendt ut til berørte parter og høringsinstanser etter adresseliste fra Nesset 
kommune16.1.2013. Oppstartsvarsel ble ettersendt til Statkraft region Midt-Norge og Kristian 
Austigard. Frist for å komme med innspill ble satt til 18.2.2013. 
 
Varselet om oppstart omfattet ikke planene om fritidsbebyggelse på eiendommen gnr. 79 bnr.1. 
Området har blitt innlemmet i ettertid. Det er ønskelig fra kommunens side at dette området 
planlegges i sammenheng med det øvrige byggeområdet i på Mardalsmoen slik at hele området 
behandles som en helhet. Dette området ble befart sammen med Gunnhild Reitan 8.4.14. 

2.2 Møter  
Det ble avholdt oppstartsmøte per telefon med Nesset kommune, 20.12.12. Følgende momenter ble 
påpekt fra kommunens side: 

 Hvis planområdet skal omfatte strandsona til Eikesdalsvatnet må bakgrunnen nevnes. Dette 
gjelder forslaget om å tilrettelegge for naust, molo og småbåtanlegg.  

 Kommunen ønsker å ta med skogsbilveien til hyttefeltet selv om planavgrensingen berører 
grunneiere som ikke er med i utarbeidelsen av planforslaget. Disse eiendommene kan da 
reguleres til for eksempel landbruksformål. Dette er i tråd med rapport av 24.11.2011 – 
Konsekvenser for natur, kulturminner og kulturlandskap i Eikesdal. 

 Ønsker oppført tomtenummer, tomteareal og hyttestørrelse på plankartet. Det er ingen krav til 
maksimum størrelse på hytter eller tomter. 

 Rapport om konsekvenser for kulturlandskapet i Eikesdalen skal legges til grunn for 
planforslaget. 

 Ønsker vurdert behov for ferdselskorridorer i planområdet. 
 Rasrapport er et viktig grunnlag for utforming av planforslaget. ROS-skjema må inngå. 
 Vedrørende vann og avløp foreslås det tank med tilhørende anlegg. Boring etter vann er også 

aktuelt for området.  
 
Det har i tillegg vært avholdt et møte i kommunehuset i Nesset 9.4.13 mellom Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, Møre- og Romsdal fylkeskommune, Nesset kommune og Plankontoret (for tiltakshaverne). I 
møtet ble det diskutert innspillene fra Fylkesmannen og Fylkeskommunen til oppstart av planarbeidet.  
 
De ulike innspillene med kommentarer følger vedlagt til planforslaget.  
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3.0 GJELDENDE PLANER OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Kommuneplanens arealdel 
Planområdet ligger hovedsakelig innenfor et større område avsatt til fritidsbebyggelse i 
kommuneplanens arealdel, vedtatt 29.3.2012. Det planlegges en utvidelse i forhold til 
kommuneplanen, der strandsonen og deler av Eikesdalsvatnet er innlemmet i planområdet. 
Planområdet er arrondert etter eiendomsgrensene i området, samt etter ytterkant av veglinjene for 
Mardalsmovegen og Mardalsvegen. Plangrensen i Eikesdalsvatnet er satt for å sikre tilstrekkelig areal 
rundt planlagt molo/småbåtanlegg og friluftsområder i vann. 
 
Kommuneplanen stiller følgende formkrav i utbyggingsområder for fritidshus:  

- Samlet bygd areal (BYA) for fritidshus skal harmonere med nærmiljøet og avklares i 
planforutsetningene.  

- Byggehøyde skal ta hensyn til opprinnelig terreng og ikke gi uønsket silhuettvirkning eller 
uønsket innsyns-/utsiktsforhold  

- Ved valg av bygningstype skal det tas hensyn til lokal byggetradisjon, og fargebruk skal være 
tilpasset landskapet.  

 

 
Kartet over til venstre, viser utsnitt fra kommuneplanens arealdel for 2012-2020. Området avmerket som F.27 
er vist i et kartutsnitt til høyre, med det foreslåtte planområdet vist med inntegnet svart, stiplet strek.  

3.2 Kulturlandskapsrapport 
Kommuneplanens arealdel legger følgende føringer:  
”Generelt ved planlegging av utbyggingsområder i Eikesdal, skal rapport av 24.11.2011 – Konsekvenser for 
natur, kulturminner og kulturlandskap i Eikesdal, legges til grunn.” 
 
Rapporten angir at en utbygging i Mardalen bør utføres på en skånsom og forsiktig måte ved å:  

- Være svært nøye når området reguleres med hensyn til plassering og utforming av tomter, slik 
at naturlige lommer og terrasser i terrenget utnyttes til bebyggelsen.  

- Unngå lyse og sterke farger som gir stor kontrastvirkning. Bruke mørke jordfarger.  
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- Bruke torvtak eller andre naturmaterialer som gir matt og mørk virkning.  
- Innføre begrensninger på utnyttelsesgrad av tomtene og byggeareal på enhetene (små enheter 

kan lettere tilpasses terrenget enn større).  
- Innføre begrensninger på møne- og gesimshøyde over gjennomsnittlig planert terreng for å 

begrense hyttenes høydevirkning i terrenget.  
- Stille krav om bevaring av eksisterende vegetasjon, særlig storvokste trær i området.  
- Stille krav ved beplantning at en unngår spredning av uønskete arter etter Norsk svarteliste fra 

Artsdatabanken, da dette kan true kulturlandskapet i dalen.  
- Stille krav om terrengprofiler ved anlegging av veier.  
- Stille krav i bestemmelsene til reguleringsplanen om situasjonskart som viser plassering av 

bygningene ved byggesøknad.  
- Innføre bestemmelser om at fritidsbebyggelse ikke kan plasseres nærmere enn en minste 

avstand fra fulldyrka eller overflatedyrka jord.  
 

For området F27 spesielt er det gitt 
følgende føringer vist på ortofoto til 
venstre, og som legges til grunn for 
utarbeidingen av dette planforslaget: 
 
Delen av planområdet som omfatter 
andre grunneiere enn forslagsstillerne, 
ligger i stor grad innenfor det 
skraverte området som er angitt som 
bratt og eksponert i 
kulturlandskapsrapporten. Rapporten 
anbefaler at dette området bør 
unngås utbygd da det vil bli godt 
synlig og virke skjemmende.  
 

 
Rapporten viser også til at: 
”En må unngå plassering av utbyggingsområder som drar oppmerksomheten bort fra Mardalsfossen, som er 
det naturlige blikkfanget. Men det er også viktig at ferdselen inn mot Mardalsfossen langs merkede og 
tilrettelagte løyper ikke berøres av hyttebyggingen, heller ikke at naturopplevelsen langs disse løypene 
forringes av skjemmende utbygging”.  
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4.0 PLANOMRÅDET 

1.1 Beliggenhet og avgrensning  
Planområdet er i Mardalen, en sidedal til Eikesdalen i Nesset kommune.  Planområdet ligger ca 2 km inn 
langs Mardalsvegen fra Fv192 ved Eikesdalen, og ligger sør for Mardøla. 
 
Planområdet er ca 137 dekar stort og strekker seg fra Eikesdalsvatnet ca 21 moh til Mardalsmoen ca 100 
moh. Størsteparten av området tilhører tiltakshaverne på gnr/bnr 79/3, 79/5 og 79/1. Noe av området 
ligger i en bratt skråning mellom Mardalsvegen og Mardalsmovegen, og omfatter deler av 
eiendommene gnr/bnr 79/1, 79/2, 79/6, 79/7, 79/9 og 79/12. Størsteparten av planområdet som ligger 
mellom Eikesdalsvatnet og Mardalsvegen tilhører tiltakshaverne. To mindre kiler av planområdet ned 
mot vatnet tilhører gnr/bnr 79/6 og 79/8. 
 

 
Planområdet er vist med rød, stiplet strek på kartet over.  
 

Mardalen 
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1.2 Landskap og bebyggelse
Mardalener en sidedaltil Eikesdalen,dypt innskåretmellom høyefjell på sørvestsidenav
Eikesdalsvatnet.Innersti dalenligger Mardalsfossen,sommed til sammen657metersfall er en av
verdenshøyestefosser.Selvom vassdragetble regulert i 1974,slippesdet noe vanni fossen
sommerstidgjennom turistsesongen.Denspektakulærenaturen i området gjør imidlertid at Mardalen
fortsatt eret populært turmål båderegionalt og for turister.Det er ogsåopparbeideten ny turvei nord
for Mardølaopp til utsiktspunkt til Mardalsfossensomble åpnet i 2012. Turveienharværtgodt besøkt.

Planområdeter i følgemarkslagsinndelingenklassifisertsomjorddekt fastmark,med furuskogavhøg
og særshøg bonitet (Skogog landskap:Kilden).Nede ved vatnet er det flerestoreblokkersynligei
overflaten,og vegetasjonendomineresav lauvskog.Skråningenfra Mardalsmoenned mot
Eikesdalsvatnetbeståravblandingsskogmed innslag avvarmekjæredelløvskog.Furuskogenoppe på
Mardalsmoener åpenog glissender en orkanrastei 1988,men felt avhogstmodenfuruskogstårigjen
på enkelteteiger.Planområdetgrenserinn til en bratt skrentned mot elvedalentil Mardølai nord.
Denneelvedalener en del avet viktig naturområde dominert av frodig, middelsrik gråor-heggeskog
med innslagavalm.

I Mardalenhardet fra gammelt avværtdrevet med utslått, styvingav trærog utmarksbeite.I endenav
Mardalsvegennord for planområdetog Mardølaligger noe dyrkamarki tilknytning til et gammelt bruk.
Det er ogsåresteraven gammel frukthageher i tillegg til noenhøyløer.Sørfor planområdetligger
ogsånoen lommer avdyrkamarksammenmed etpar høyløer.

Nord for planområdetog Mardøla,i kantenavdyrkamarkamellom storesteinblokker,ligger et par
hytter. Det ligger ogsået parhytter nedeved vatnet nord for utløpet avMardøla.Innenplanområdet
ligger ei hytte ved Tømmersanden,eiendommengnr.79,bnr.85.

Planområdetligger fra ca20- 100m.o.h.Nedmot Mardalsholmenog oppe påselveMardalsmoen
heller terrenget svakti østlig - nordøstligretning. Denrelativt flate Mardalsmoenender i en markert
kant der terrenget skrånerbratt ned mot vatnet.
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Ortofoto med planområdet inntegnet med svart, stiplet strek. Området som har blitt innlemmet i etterkant 
av oppstartsvarslet, gnr 79, bnr1, er merket med rød, stiplet strek. 

1.3 Vassdrag 
Elvedalen til Mardøla grenser inn til planområdet i nord. På Vann-Nett (www.vann-nett.no) finnes 
opplysninger og vurderinger av miljøtilstand og påvirkningsfaktorer i vannforekomstene. Mardøla 
vurderes å ha svært dårlig økologisk tilstand på grunn av vassdragsreguleringa. Før reguleringen kunne 
Mardøla gå flomstor og finne stadig nye løp, noe elvedalen bærer preg av. Vassdragsreguleringa 
hindrer i dag store variasjoner i vassføringa, og de store flomtoppene med påfølgende endringer i 
elveløp og graving i sideterreng er historie. 
 
Eikesdalsvatnet er oppgitt å ligge 22 moh, er 19 km langt med en gjennomsnittsdybde på over 100 m. 
Det dype Eikesdalsvatnet virker som et stort flomdempingsmagasin.  Eikesdalsvatnet er påvirket av 
regulering av Aursjøen fra 1953 og Grytten Kraftverk fra 1975 som har medført en reduksjon i 
vannføringen i inn- og utløp fra vatnet. Det er tydelig å se at vannstanden var høyere tidligere. Det 
oppmurte kaianlegget for båten som fraktet folk over vatnet til Mardalen ligger et par meter innpå land 
i dag.  
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Data fra Statkraft sin målestasjon i Eiksesdalsvatnet i perioden 1976-2011, viser at viser vannstanden i 
vatnet variereri snitt med over 1,2 meter i året (jfr. figur nedenfor.) 

 
 
Høyeste vannstand opptrer vanligvis i juni og laveste i mars (Kilde: NVE). Høyest målte vannstand i 
samme periode viser at vannstanden kan variere med opp til 3 meter.  
 
Eikesdalsvatnet er langstrakt og stort, og det skal lite vind til før det oppstår krappe bårer som gjør det 
utfordrende å ferdes med småbåt. Lokalkjente kan fortelle at det har hendt at vinden har snudd båter 
opp ned. Det er også mye strøm i vannet. Det er få lune viker der en kan fortøye småbåt. Det er heller 
ikke langt til rette for noe småbåtanlegg langs vatnet i dag. Når det gjelder isforhold, er det erfart at 
isen kan være problematiske, blant annet har isen tatt med seg flere båtutfar.  
 
Eikesdalsvatnet klassifiseres som moderat økologisk tilstand jfr. Vann-Nett (www.vann-nett.no). 
Eikesdalsvatnet er næringsfattig, og det finnes laks, anadrom og stasjonær ørret, røye, ål og tre-pigget 
stingsild. Før Aurautbyggingen ble det tatt betydelige mengder laks og sjøørret i vatnet, i tillegg til 
innlandsfisk, men kvantumet er usikkert. I dag fanges det kun laks i de nedre delene av Eikesdalsvatnet. 
Særlig røyebestanden er overbefolket, men også innlandsørreten har dårlig kvalitet med mye 
parasitter(Jensen & Johnsen 2005). I landbruksplan for Nesset er det også et mål å utnytte fiskeressursene 
i Eikesdalsvatnet bedre som et ledd i økt næringsutvikling innen landbruket og bygdene. 
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1.4 Grunnforhold 
Berggrunnen i området består overveiende av harde gneisberggarter (J.B. Jordal, Kartlegging av 
naturtypar i Nesset kommune, 2005). Oppe i Mardalen ble det liggende igjen en isrest da breen som 
gravde ut selve Eikesdalen trakk seg tilbake. Isresten gravde ut en botten før den forsvant og gav 
grunnlaget for Mardalsfossen. Breelver langs kanten og utløp av breen har lagt opp større mengder 
stein og grus, som selve Mardalsmoen er et resultat av. Området inneholder også skredmateriale med 
store blokker, særlig de søndre områdene ned mot Eikesdalsvatnet.  
 

Som kartet fra NGU viser, består løsmassene i planområdet av elveavsetninger og noe skredmateriale.   

1.5 Landbruk og kulturlandskap 
Mardalsmoen er i landbruksplan for Nesset kommune registrert som særs viktig skogmark. Det er 
referanseområde i Møre og Romsdal for naturlig foryngelse av furu (kilde: Nesset kommune). Området 
ble utbygd med tanke på langsiktig skogproduksjon med driftsveier blant annet.  Skogen har høg til 
svært høg bonitet (Skog og landskap: Kilden) og klassifiseres som dyrkbar jord. Dette innebærer areal 
som ved oppdyrking kan settes i slik stand at de vil holde kravene til lettbrukt eller mindre lettbrukt 
fulldyrka jord og som holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking.  Området ned mot 
Mardalsholmen har også skog med høg til svært høg bonitet, men klassifiseres ikke som dyrkbar jord.  
 
Mardalsmoen ble rasert av orkanen 20.desember 1988. Mange kubikk med skog ble fraktet ut, både 
vindfall og det som sto igjen som en vurderte ville blitt tatt ved neste storm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som bildet viser, står det igjen noen 
teiger med hogstmoden skog. Store 
deler av området er markberedt. 
Planområdet ligger til høyre i bildet.  

Planområde 
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Selv om området er preget av gode forhold for naturlig foryngelse, er beiteskader av hjort så 
omfattende i dag at det hindrer den naturlige foryngelsen i å vokse til. 

 
Nærbilde av ei furu med tydelige beiteskader av 
hjort (rød markering). Ved befaring 12.12.12 var 
det nysnø med stier og spor av hjort på kryss og 
tvers i hele området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det har tradisjonelt vært drevet både utmarksslått, utmarksbeite og styving av alm i Mardalen.  
Tradisjonen med styving av alm har vært mest utbredt her i hele fylket og denne tradisjonen er også 
tatt opp igjen i senere tid, dels for å holde verdifullt kulturlandskap i hevd.  Det er ingen innslag av styva 
alm i planområdet. Dette er mest utbredt i liene sør for området og nord for Mardøla.  

1.6 Naturmangfold 
Nordkanten av planområdet ligger innenfor et område registrert som verdifullt naturområde i 
Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning (DN). Ved befaring kunne det synes som om det går et 
markant skille i naturtype ved kanten av skrenten ned mot elva, der frodig edelløvskog overtar for den 
mer skrinne furuskogen på selve elvevifta.  Naturtypen planområdet grenser til, ligger på skyggesida av 
Mardøla og beskrives som en heterogen blandingsskog med variert treslagssammensetning; rogn, 
bjørk, osp, furu, alm og hassel. Rogn er særlig vanlig. Mye av terrenget er brattlendt og grovsteinete. 
Vegetasjonen ellers er ofte rik. Det meste er gammel naturskog med heterogent skogbilde, god 
sjiktning, gamle trær og mye død ved. Artmangfoldet er variert og meget rikt med et stort antall 
rødlistearter (minst 34 påvist), også mange i høyere kategorier, hvorav noen er svært sjeldne. På denne 
bakgrunn er dette området vurdert som svært viktig med verdi A. 
 
Innenfor planområdet (utenfor verdifullt naturområde) er det i tillegg registret rødlistearten falsk 
brunskrubb som er listet som nær truet i Artsdatabanken. 
 
Hele planområdet ligger innen et viktig (verdi B) beiteområde for hjort og lokalt viktig (verdi C) 
beiteområde for rådyr (DN, Naturbasen). 
 
I forhold til grad av tekniske inngrep og annen uønsket forstyrrelse, er store deler av planområdet 
markberedt i etterkant av orkanen i 1988. Det ble da etablert en skogsbilveg, Mardalsmovegen inn i 
området og som til nå har vært en del av turvegen/stien inn til Mardalsfossen 
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1.7 Kulturminner 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ved befaring 22.5.13 ikke funnet automatisk freda kulturminner i 
området. Teigen på østsiden av Mardalsvegen, Gnr 79, bnr 1 var ikke en del av det undersøkte området. 
Mardalsmoen ble markberedt i forbindelse med oppryddinga etter orkanen i 1988, og det som 
eventuelt kunne finnes i overflaten har gått tapt.  
 
Av nyere kulturminner er området preget av at Eikesdalen og Mardalen har ei rik og mangfoldig 
kulturhistorie og er rik på spor etter gamle driftsformer i landbruket. Styva almer finnes i rikt monn, men 
ikke innen selve planområdet, som er mer preget av furuskog. Ved den arkeologiske undersøkelsen ble 
det funnet en rekke grensesteiner og grensemerker i området.  
 
Ved Tømmersanden ble tømmer fra furuskogene i Mardalen fraktet ut på vatnet og fløtet videre. Selve 
tømmeret ble sklidd ned fra moen på en islagt renne. Denne er gjengrodd og lite synlig i dag. 
Lokalkjente kan imidlertid peke ut hvor dette skjedde. Om selve tømmerrenna ikke er et synlig 
kulturminne lenger, gir stedsnavnet her en pekepinn på hvilken funksjon stedet har hatt: 
Tømmersanden.  
 
Det ligger et gammelt småbruk i Mardalen ved enden av Mardalsvegen med flere SEFRAK-registrerte 
bygninger. Bygningene ligger på nordsiden av Mardøla og utenfor planområdet.  
 
Rester av det gamle kaianlegget etter båten som fraktet folk over vatnet før veien kom, ligger ved 
Tømmersanden. Av gamle vegfar vises til omtale av friluftsliv nedenfor.  

1.8 Friluftsliv 
Selv om naturen i Mardalen generelt er spektakulær, er det Mardalsfossen som er det store 
trekkplasteret i området. Ferdselsvegen til Mardalsfossen gikk fram til høsten 2012 opp langs 
Mardalsmovegen og derfra langs merket sti til fossen.  Ny ferdselsveg er nå tilrettelagt på nordsiden av 
Mardøla, gjennom beitemark og styva almer og over ei ny gangbru over Mardøla til utsiktsplass ved 
fossen. Den gamle stien på sørsida er fortsatt mulig å bruke, eventuelt som en rundtur der en kobles inn 
mot den. Utfordringen blir vedlikehold, da det er ventet at midlene som er avsatt til dette formålet 
prioriteres til den nyanlagte ferdselsvegen. 
 
Eikesdalsvatnet og strendene her (Bjønnakløvsanden, Almelisanden og Tømmersanden) er mye brukte 
områder sommerstid til rekreasjon, fiske og bading, når temperaturene tillater det. Det er ulendt og 
storsteinet terreng med tett vegetasjon langs vatnet. Når vatnet når sommervannstand, er stranda ikke 
mer enn et par meter bred, og framkommeligheten begrenses. I hovedsak skjer da ferdselen langs 
Mardalsvegen og med småbåt. 

Bildet til venstre er tatt retning sørover, midt i 
mai 2013, og viser Eikesdalsvatnet ved 
Almelisanden med høy vannstand. 
Strandsonen er smal med begrenset 
framkommelighet.  
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Det går en sti opp mot Mardalsmoen fra vatnet mellom Almelisanden og Tømmersanden, stien er mer 
tydelig på oversiden av Mardalsvegen, og er den gamle ferdselsvegen inn til Mardalsfossen 
(Mardalsmovegen ble ikke bygd før 1988). Denne stien ligger utenfor planområdet, men vil være viktig 
å bevare for ferdsel mellom de planlagte hyttene på Mardalsmoen og Eikesdalsvatnet. 
 
1.9 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Planområdet vil benytte eksisterende adkomstveg.  Mardalsvegen ble bygget først på 1970-tallet og er i 
en grusveg i god stand, det samme gjelder Mardalsmovegen, som ble bygd for å tåle tunge 
skogsmaskiner.  
 
Mardalsvegen ender i en felles parkering på nordsiden av Mardøla. Det er få muligheter til å parkere 
langs vegen for øvrig. På store utferdsdager er det erfart at biler parkerer langs vegen ved 
Bjønnakløvstranda og sperrer for flere gjester.  
 
Av strømnett går det en 22kV kraftlinje gjennom tiltenkte planområde. Kraftlinja ble bygget først på 
1990-tallet og førte til en del inngrep. Stolpereisinga foregikk med gravemaskin. Fra Almelisteinen og 
innover(mot Eikesdal) til Bjønnakløvsanden er det blitt fylt ut mye masse mot vatnet etter at veien kom. 
Disse massene stammer fra Almelibekken, som er en typisk flombekk. Først på 1930-tallet delte denne 
bekken Almelisanden og Bjønnakløftsanden i to. Almelibekken ble forebygd for få år siden ved hjelp av 
Naturskadefondet for å hindre flere ras. Det er ikke kjent at det har gått snøras i dette området.  
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4.0 PLANFORSLAGET 

Reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser og er juridisk bindende for 
arealbruken. Plankartet er vist under punkt 4.3 og bestemmelsene finnes til slutt i dette dokumentet. 
Området er planlagt med en høy utnyttelsesgrad og gir lite rom for fremtidige fortettinger. Dette gir 
forutsigbarhet for de som får tomt her og for annen bruk av området. Dette gir også en høy utnyttelse 
av veg, vann- og avløpsanlegg som er planlagt etablert her.  
 
I utformingen av planen er det lagt særlig vekt på at alle inngrep, bebyggelse og anlegg skal skje på en 
skånsom måte og ivareta estetiske hensyn og miljøet så langt som mulig. For framføring av strøm, 
vann, avløp og lignende er det i bestemmelsene gitt anledning til at slike anlegg skal kunne legges i 
grunnen innenfor hele planområdet. Av estetiske hensyn skal ikke luftspenn benyttes. 
 
4.1 Arealbruk fordelt på reguleringsformål 
Reguleringsforslaget omfatter ca 137 daa. Tabellen under viser arealbruk fordelt på formål: 
 
Kode Reguleringsformål Areal
 BEBYGGELSE OG ANLEGG  
1121 Fritidsbebyggelse 50,46 daa*

1500 Andre typer bebyggelse og anlegg 0,08 daa

1540 Vann- og avløpsanlegg 1,32 daa

1587 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 1,68 daa

1589 Naust 4,32 daa

 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
2011 Kjøreveg 10,31 daa

2018 Annen veggrunn – teknisk anlegg 5,20 daa

2080 Parkering 0,80 daa

 GRØNNSTRUKTUR 
3020 Naturområde 14,10 daa

3040 Friområde 8,79 daa

  

 LANDBRUK, NATUR OG FRILUFTSLIV (LNF)
5100 Areal for nødvendig tiltak for landbruk og gårdstilknyttet virksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag 
23,26 daa

 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE 
6001 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 12,89 daa

6720 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 5,08 daa

 Planområdet totalt 136,74 daa
 FARESONER 
310 Fareområde: Ras- og skredfare 8,07 daa**

370 Fareområde: Høyspenningsanlegg 14,90 daa**

*I arealet inngår en eksisterende fritidseiendom på 1570,3 m2

**Inngår i reguleringsformålareal og i totalt areal  
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4.2 Plankart 
Plankartet er nedskalert fra A2 format (ikke i målestokk). Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av 
feltregistreringer med håndholdt GPS sammen med informasjon vist i basiskartet.  
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4.3 Bebyggelse og anlegg 

4.3.1 Fritidsbebyggelse 
Planforslaget viser en eksisterende og 42 nye hyttetomter. Av disse er 36 hyttetomter på Mardalsmoen 
med størrelse mellom 1005 – 1542 m2 og 6 tomter ned mot Mardalsholmen med størrelse 942 – 1245 
m2. De nye tomtene er nummerert fra F1-F42.  
 
Planbestemmelsene er utformet med klare og forutsigbare rammer for omfang av inngrep og 
bebyggelse slik at omgivelsene og estetiske hensyn skal bli ivaretatt. På hver tomt kan det bygges en 
hytte og to mindre bygg. Det er foreslått bestemmelser til omfang av bebyggelse (maks BYA*) og til 
bygghøyden (tilsvarende maks 1,5 etasje) med krav om saltak og fargevalg. 
 
Det forutsettes at parkering skjer på egne tomter det bestemmelsene angir krav til to 
biloppstillingsplasser (36 m²) per tomt. Dette arealet inngår i % BYA. 
 
4.3.2 Andre typer bebyggelse og anlegg 
Området er tiltenkt eventuelle fellesanlegg for post, avfallshåndtering eller lignende og er plassert 
sentralt ved Mardalsmovegen ved avkjøringen inn til hytteområdet på Mardalsmoen. 
 
4.3.3 Vann- og avløpsanlegg 
Det er avsatt et område for eventuelt felles avløpsanlegg med infiltrasjon og jordrensning ved det 
laveste punktet i området tiltenkt hyttebebyggelse på Mardalsmoen, samt et tilsvarende område for 
det nedre feltet mot Mardalsholmen. Det foreslås bestemmelser som åpner for at eventuelle felles 
anlegg tillates anlagt og nedgravd i grunnen innenfor hele planområdet, men fortrinnsvis innenfor 
område for annen veggrunn – tekniske anlegg.  
 
4.3.4 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag  
Det foreslås mulighet for fellesbrygge med båtplasser for fritidseiendommene i planområdet samt 
gjesteplasser ved odden mellom Almelisanden og Tømmersanden, ut mot en natursteinsmolo. 
Bestemmelsene regulerer utforming og høyde på moloen. Moloen vil måle rundt 75 meter i lengde, og 
området vil kunne gi plass til rundt 25 småbåter med bredde per båtplass på 2,5 meter.  Molo er tenkt 
anlagt ut fra land mot en naturlig stor stein som stikker opp over vannflata ved høy vannstand, for 
deretter å følge marbakken sørover.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* BYA er det arealet som bygningen opptar av terrenget. I bygd arealregnes også overbygd areal. 
Biloppstillingsplasser inngår også i BYA.  
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Bildet viser østre del av planområdet med Almelisanden i bakgrunnen og steinen i vatnet fra der det er 
planlagt molo og småbåtanlegg.(foto12.12.12, Plankontoret). 
 

4.3.5 Naust 
Det foreslås anlagt to naustrekker i tilknytning til småbåtanlegget. Naust vil avlaste trafikk langs vegen 
og i området ved å redusere behovet for transport av båter inn og ut. Kommuneplanens arealdel har 
bestemmelser som angir at naust skal ha en etasje med makismalt tillat grunnflate 35 m2 og 5 m 
mønehøyde. Disse bestemmelsene er videreført i planforslaget. I tillegg er det foreslått bestemmelser 
som sikrer allmennhetens ferdsel langs strandlinjen i naustområdene. 
 

 
 Bildet viser et naust under oppføring litt lenger inn mot Eikesdalen, oppført i tilnærmet samme størrelse og 
utforming som bestemmelsene legger opp til (foto 8.4.14, Plankontoret).  
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4.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
4.4.1 Kjøreveg 
Trafikkløsninger og avkjørsler utformes på en måte som ivaretar trafikksikkerheten i området. For å 
ivareta behovet for veg fram til planlagt fritidsbebyggelse er eksisterende veger inn til området 
inkludert i planområdet og vist som kjøreveg. Mardalsvegen er bomveg og går inn til planområdet fra 
Eikesdalsgrenda. Fra denne tar Mardalsmovegen av, og skjærer gjennom en bratt skråning opp til 
platået på Mardalsmoen, der hyttetomtene er planlagt. Denne vegen ble bygget som skogsbil-/ 
landbruksveg med offentlige tilskudd i 1988 i forbindelse med uttak av tømmer etter orkanen som 
raserte skogen samme år og er forbeholdt rettighetshaverne på Mardalsmoen. Mardalsmovegen har til 
nå også vært benyttet som en del av den merkede turløypa til Mardalsfossen. Turløypa er nå flyttet til 
andre siden av Mardøla.  
 
Adkomstveger i området planområdet etableres som private veger. Vegene skal etableres i enkel 
standard.  Alle tomtene har adkomstveg. Nye adkomstveger inn til hyttetomtene på Mardalsmoen tar 
av fra Mardalsmovegen og er vist med 4meter bredde. Adkomstvegen ned til vann- og 
avløpsanleggene er vist med 5 meters bredde for å lette transport med større tømmebiler og lignende. 
Mardalsvegen og Mardalsmovegen er også vist med 5 meters bredde av samme årsak.  Veganlegg er 
utformet i tråd med Statens vegvesens normaler.  
 
Vegtrasèene er lagt slik at det gir minst mulig skjæringer og fyllinger. Området som adkomstvegene er 
lagt i har slakk helling, og det vurderes derfor ikke som nødvendig å vise terrengprofiler for vegene inn 
til hytteområdene, slik det er foreslått i rapport av 24.11.2011 – Konsekvenser for natur, kulturminner og 
kulturlandskap i Eikesdal.  
 
I tillegg foreslås det en veg ned til naustområdet og småbåtanlegget ved Almelisanden for å kunne 
frakte båter opp og ned fra vatnet. 
 
4.4.2 Annen veggrunn – teknisk anlegg 
Dette arealet omfatter grøfter, skjæringer, fyllinger samt andre tekniske anlegg i grunnen (vann- og 
avløpsledninger, strømkabler og lignende). 
 
4.4.1 Parkering 
Det er avsatt et areal på 150 m2 med plass til rundt 8 biler på felles parkering ved innkjøringene til 
hyttefeltet ved Mardalsmovegen som vil kunne avlaste fritidseiendommene på Mardalsmoen, og 
hindre parkering langs veiene.   
 
Ved Mardalsvegen foreslås areal til en parkeringsplass på inntil 650 m2 til felles benyttelse for å 
imøtekomme behov for friluftsliv og båtliv ved Almelisanden. Parkeringsplassen er foreslått anlagt som 
en utvidelse av Mardalsvegen lengst i sør, på eksisterende fylling ut mot vatnet, der det i dag er plass til 
parkering av noen få biler. 
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Bildet viser eksisterende område for parkering lengst sør i planområdet. Området for naust er tenkt rett 
nedenfor, i skråningen ned mot vatnet. Området er lite framkommelig i forhold til ferdsel i dag, og vil ikke ha 
negativ konsekvens i forhold til friluftslivet.   

4.5 Grønnstruktur 

4.5.1 Naturområde 
Det foreslås avsatt et område lengst i nord som omfatter det verdifulle naturområdet i DN`s naturbase 
til naturområde. Det knyttes derfor bestemmelser om at det ikke foretas noen inngrep eller gjøres 
aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning naturverdiene i området. Området henger sammen med 
område avsatt til friområde.  
 
4.5.1 Friområde 
Områder i hyttefeltet som skal ivareta felles friluftsinteresser og særlig mulighet for å ferdes på tvers av 
det langstrakte feltet, foreslås regulert til friområde. Det største området lengst i øst ligger på et 
høydedrag i terrenget som gir fin utsikt både innover mot Mardalsfossen og utover Eikesdalsvatnet. 
Dette området kan opparbeides med felles bålplass, sittegrupper, gapahuk eller lignende.  

4.6 Landbruksområder 

Etter retningslinjene gitt i rapport av 24.11.2011 – Konsekvenser for natur, kulturminner og 
kulturlandskap i Eikesdal, er den bratte skråningen mellom Mardalsvegen og Mardalsmovegen, som 
omfatter deler av eiendommene gnr/bnr 79/1, 79/2, 79/6, 79/7, 79/9 og 79/12, tatt med i planområdet 
og vist som landbruks, natur- og friluftsområde.  
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4.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.  

4.7.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Området rundt eksisterende hytte ved Tømmersanden ligger innenfor 100-metersbeltet for 
Eikesdalsvatnet. Det foreslås derfor bestemmelser som sier at området ikke skal ikke ha endret bruk 
eller det skal foretas inngrep som endrer områdets karakter eller verdi i strandsonen.  
 
4.7.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
I henhold tilrapport av 24.11.2011 – Konsekvenser for natur, kulturminner og kulturlandskap i Eikesdal, 
foreslås området rundt Almelisanden avsatt til friluftsområde.  Området kan opparbeides og 
tilrettelegges for friluftsliv og badeaktiviteter. Bestemmelsene åpner derfor for å anlegge rasteplass 
med bord/benker, grillplass og tilsvarende enkle installasjoner. 

 4.8 Faresoner 

4.8.1 Fareområde: Ras- og skredfare 
Området lengst sør ligger innenfor fareområde for snøskred med farenivå (årlig sannsynlighet for skred) 
over 1/1000. Det er ikke foreslått bebyggelse eller andre formål som er i strid med sikkerhetsklasse S2 i 
den tekniske byggforskriften (TEK10, § 7-3) innenfor dette området.  
 
4.8.2 Fareområde: Høyspenningsanlegg 
Det er lagt inn en sone på 18 meter ut fra senterlinja som fareområde. Det er ikke foreslått 
fritidsbebyggelse eller annen bebyggelse innenfor faresonen som er i strid med byggeforbudsbeltet 
angitt av DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).  
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5.0 KONSEKVENSER OG AVBØTENDE TILTAK 

5.1 Folkehelse og friluftsliv 
Med unntak av arealbeslagene som tomtene innebærer, vil det fortsatt være gode muligheter for 
ferdsel ut i terrenget. Eksisterende turløyper videreføres i planforslaget. Tiltaket medfører ingen 
begrensninger i bruken av den gamle stien til Mardalsfossen, selv om det blir noe mer trafikk langs 
Mardalsmovegen.  Planforslaget åpner for ferdsel langs kanten av elvedalen, ved å bevare et 
naturområde lengst i nord. Det er også lagt inn en ferdselskorridor på tvers av det langstrakte 
hyttefeltet på Mardalsmoen.  
 
Mulighetene for ferdsel på Eikesdalsvatnet med småbåt vil forbedres. Småbåtanlegget åpner for 
gjesteplasser, slik at det blir enklere å legge til land også når det er mer urolig sjø. Bestemmelsene for 
naust sier at de ikke skal utformes eller fremstå på en slik måte at de vanskeliggjør fri ferdsel langs 
Eikesdalsvatnet. Friområdene og naturområdene ved vatnet vil kunne bedre forholdene for friluftsliv.   

5.2 Barn og unge, trafikksikkerhet   
Store arealer med lett tilgjengelig og variert terreng gir gode muligheter for lek og fysisk aktivitet. Det 
er kort avstand til fint turterreng som er egna for barnefamilier. De nye tomtene som blir etablert i 
tilknytning til eksisterende adkomstvei, vil ikke generere stor trafikk. Farten vil også være begrenset, så 
trafikksikkerheten anses god i planområdet. Det vil bli noe mer trafikk gjennom eksisterende 
planområde, da særlig i anleggsfasen, men dette regnes ikke å utgjøre noe sikkerhetsproblem. 
Området ligger i en blindveg, da det ikke er gjennomfartstrafikk verken langs Mardalsvegen eller 
Mardalsmovegen. Tilretteleggingen ved Eikesdalsvatnet med parkeringsareal, vil også bedre 
trafikksikkerheten i området. 

5.3 Landbruk 
Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrka jord. Mardalsmoen har god bonitet og består av 
dyrkbar mark, men er vist til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Området ligger utsatt til for 
vind, noe en har erfart gjennom orkanen i 1988. Området ned mot Mardalsholmen har høy til svært høy 
bonitet. Skogen har generelt store beiteskader på grunn av høgt beitetrykk fra hjort. Planforslaget vil 
ikke medføre vesentlige negative konsekvenser for landbruksinteressene.  

5.4 Vann og vassdrag  
Lokalisering av område for avløpsrenseanlegg er i god avstand til Mardøla og Eikesdalsvatnet og vil ikke 
medføre fare for forurensning. Innlegging av vann og utslippstillatelse behandles etter annet regelverk, 
i tillegg til tiltakene som må omsøkes etter plan- og bygningsloven. Avklaringer av løsninger for vann 
og avløp må skje i forbindelse med kommunens behandling når slike søknader fremmes. I 
bestemmelsene er det åpnet for at ledningsnettet til slike anlegg kan graves ned i grunnen i hele 
planområdet, men fortrinnsvis innenfor område for annen veggrunn – tekniske anlegg. 
 
Når det gjelder småbåtanlegg, vil dette ikke medføre noen større risiko for forurensning enn dagens 
aktivitet fra småbåter medfører. Risikoen for olje/bensinsøl vurderes å bli mindre, da båtene vil bli 
liggende mer i le for vær, vind og bølgeaktivitet.  
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5.5 Kulturminner 
Befaring av arkeolog medførte ingen funn av automatisk freda kulturminner i området. Teigen på 
østsiden av Mardalsvegen, Gnr 79, bnr 1 var ikke en del av det undersøkte området. Det vurderes som 
lite sannsynlig at det finnes andre automatisk freda kulturminner innen planområdet, da området er 
godt undersøkt, og deler av området er også markberedt.  

5.6 Landskap 
Kulturlandskapsrapporten og innspill fra Fylkesmannen og fylkeskommunen anbefaler at foreslått 
utbygging på Mardalsmoen skjer så skånsomt som mulig og tar særlige landskapshensyn.  Totalt sett 
vurderes ikke planforslaget med bestemmelser å medføre vesentlig negative konsekvenser for 
landskapet i Mardalen. 
 
Kulturlandskapsrapporten fraråder at selve Mardalsmoen bygges ut, da området ligger svært 
eksponert.   Rapporten viser også til at” En må unngå plassering av utbyggingsområder som drar 
oppmerksomheten bort fra Mardalsfossen, som er det naturlige blikkfanget. Men det er også viktig at 
ferdselen inn mot Mardalsfossen langs merkede og tilrettelagte løyper ikke berøres av hyttebyggingen, heller 
ikke at naturopplevelsen langs disse løypene forringes av skjemmende utbygging”.  
Ved befaring langs turvegen nord for Mardøla12.12.12 var skogen naturlig nok uten løv, og 
planområdet var derfor på sitt mest eksponerte sett fra turvegen. Det er god avstand mellom turvegen 
og ytterkanten av planområdet - elvedalen er bred her. Det er tvilsomt om en vil kunne se hytter fra 
turvegen, og i sommerhalvåret når ferdselen er størst, vil også løvverket skjerme og forhindre 
skjemmende inntrykk av bebyggelse sett fra turvegen. Tomtene er også trukket et stykke inn for kanten 
av elveskråningen, som vil dempe synligheten av hyttene.  
 
For å motvirke negativ landskapsvirkning foreslås det bestemmelser som begrenser utnyttelsesgrad, 
hyttestørrelse, bygghøyde og terrenginngrep. Det er også bestemmelser som regulerer fargebruk og 
materialbruk på fasader og tak.  Dette vil gjøre hyttefeltet lite synlig fra Mardalsvegen og dempe 
synligheten av hyttene fra øst, særlig fra ankomsten langs fv191 inn mot Eikesdalen. Den bratte, 
eksponerte skråningen mellom Mardalsmovegen og Mardalsvegen er heller ikke planlagt utbygd, i tråd 
med anbefalingene i kulturlandskapsrapporten. Vegetasjonen her vil til dels skjule hyttene som er 
planlagt ut mot kanten av skråningen.  
 
For å hindre for høy utnyttelse og dermed dempe landskapsvirkningen, er det foreslått at det ikke kan 
oppføres hytter med grunnflate større enn 100 m2 eller anneks/uthus med grunnflate større enn 40 m2. 
Mindre bygningskropper kan lettere plasseres hensiktsmessig i terrenget enn store. Det er også forslått 
maks mønehøyde på 5,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng for samtlige tomter. Terrenget har 
jamn helling, og god bonitet gjør at lauvtreoppslagene medvirker til at bebyggelsen ikke vil bli for 
dominerende i landskapet. Disse kravene, sammen med at tomtene er store, på rundt et mål eller mer, 
vil bidra til å dempe landskapsvirkningen av bebyggelsen.  
 
Det er også tatt hensyn til landskapet ved plassering av molo og småbåtanlegg. Siden vannstanden i 
Eikesdalsvatnet varierer med rundt 3 meter, foreslås det bestemmelser som tillater at moloen 
bygges1,5 meter over nivå ved høyeste vannstand. Dermed vil ikke moloen virke for ruvende ved lav 
vannstand. Det er vurdert som et dårligere alternativ i forhold til synlighet i landskapet å anlegge for 
eksempel bølgedempere og bøyer i sterke farger. Småbåtanlegget vil også bli mindre synlig fra motsatt 
side av vatnet når den ligger anlagt bak en natursteinsmolo som vil gli inn mot det storsteinete 
landskapet på land. 
 
 I likhet med hyttene er det også gitt bestemmelser om utforming av naust for å ivareta 
landskapshensynet.  

-�54�-



 
 
 
 
 
 

25 
 

 

 
Bildet er tatt fra fv191 og viser omtrentlig beliggenhet (gul markering) av bebyggelsen og anleggene som er 
foreslått.  

5.7 Samfunn og lokalt næringsliv  
Planforslaget legger til rette for utbygginger som vil kunne gi positive ringvirkninger for lokalt 
næringsliv og samfunnet i Eikesdalen. I første omgang for virksomheter innenfor bygg og anlegg, 
hytteprodusenter og håndverkere. I neste omgang vil fritidsbeboere også være potensielle kunder, og 
kunne gi grunnlag for gjenoppretting av varehandel, et tilbud som i dag er nedlagt i Eikesdalen. Det vil 
også kunne skape grobunn for tjenester knyttet til gårdsdrift, som vedproduksjon og brøyting.  
 
Utbygging av fritidsboliger må også sees i sammenheng med øvrige planer for området, som 
alpinanlegget i Eikesdalen og videre utvikling av Mardalsfossen som trekkplaster. Til sammen vil disse 
tiltakene kunne skape vekst og positiv utvikling både lokalt og regionalt.  

5.8 Naturmangfold  
Temaet er utredet under i forhold til de fem prinsippene i NML §§ 8-12. Planen vurderes å ikke gi 
vesentlige negative konsekvenser for naturmangfoldet.  
 
Kunnskapsgrunnlaget: Det er registrert et verdifullt naturområde nord i planområdet med verdi B - 
(viktig) fordi det er en mindre, noe gjødselpåvirka lokalitet med flere kravfulle arter. Dette området 
foreslås avsatt til naturområde der bestemmelsene forutsetter ingen inngrep.  Det er også registret 
rødlistearten falsk brunskrubb som er listet som nær truet i Artsdatabanken. De fleste 
rødlisteforekomstene finnes i naturområdene rundt. Hele planområdet ligger innen et viktig (verdi B) 
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beiteområde for hjort og lokalt viktig (verdi C) beiteområde for rådyr (DN, Naturbasen). Disse områdene 
er store, og vil sammen med de grønne områdene i planen ivareta vilthensynet. 
 
Føre-var prinsippet: Kommunen har god kjennskap til området. Det er registrert biologisk mangfold i 
området etter DN`s håndbok nr 13, det er også foretatt viltkartlegging etter DN`s håndbok nr. 11. Det er 
gjort registreringer av kulturlandskapsverdier gjennom flere studier.  Kunnskapsgrunnlaget anses 
derfor å være godt. Det er ikke planlagt noen ny bebyggelse eller virksomhet som vil gi skade på 
naturmiljøet i området.  
 
Økosystemtilnærming og samlet belastning: Det er planlagt en forholdsvis høy utnyttelse av 
området, men innenfor grensene av hva naturmiljøet vil kunne tåle. Tiltakets samlede ulemper i forhold 
til miljø vurderes til å være mindre enn de samfunnsmessige fordelene som oppnås ved å bygge ut 
området til fritidsbebyggelse og fellesanlegg for naust og småbåtanlegg.  
 
Kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver: Større veganlegg ligger i området fra før, 
og terrenget tilsier at planforslaget ikke vil medføre store miljøinngrep. Opparbeiding av infrastruktur i 
området må skje før tomtene kan fradeles, og vil bekostes av tiltakshaver.  
 
Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det er gitt bestemmelser som sier at alle inngrep skal 
skje på en skånsom måte for så langt som mulig bevare landskapet i området.  
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5.7 Risiko og sårbarhet 
Sjekklisten (www.fmmr.no) under er utfylt etter gjennomgang av Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (www.dsb.no) sin kartbase. De to punktene som det kan være knyttet risiko til, er vurdert på 
neste side. Dette gjelder risiko for snø- og steinskred og magnetfelt fra høgspentlinje. I tillegg er det 
gjort en særskilt vurdering av flom og flomskred. 
  
Emne  Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold? Nei Ja

Naturgitte forhold 

a Er området utsett for snø- eller steinskred eller større fjellskred?   X 
b Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø? X  
c Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)? X  
d Er området utsett for flaum/flaumskred? X  
e Er det registrert radon i grunnen?  X  
f Vil skogbrann/lyngbrann i området vere ein fare for bustader/hus? X  
g Er området sårbart for ekstremvær/stormflo? X  
h Anna (spesifiser)? X  

Omgivnad 

a Regulerte vassmagasin i nærleiken, med spesiell fare for usikker is?  X 
b Naturlege terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)? X  
c Vil drenering kunne føre til oversymjing i lågareliggande område? X  

d Anna(spesifiser)?  X  

Verksemdsrisiko 

a Omfattar området spesielt farlege anlegg? X  

b Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe i nærliggande 
verksemder (industriføretak etc.), utgjere ein risiko for området? 

X  

Brann-/ulykkes-
beredskap 

a Har området tilstrekkelig sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)?  X 
b Har området gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?  X 

Infrastruktur 

a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i området? X  

b Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande 
transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området: 

X  

c 
Er det spesiell risiko knytt til bruk av transportnett i området: 

- til skole/barnehage? 
- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? 

X  

d Er det transport av farleg gods til/gjennom området? X  

Kraftforsyning 
a Er området påverka av magnetfelt frå høgspentliner?  X 
b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster? X  

c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området? X  

Sårbare objekt 

a 

Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området: 
-elektrisitet ? 
-teletenester? 
-vassforsyning? 
-renovasjon/spillvatn? 

X  

b Er det vassforsyning/drikkevatn i området X  
c Er det spesielle brannobjekt i området?                                        X  
d Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjonar i området? X  

Er området 
påverka/ 
forureina frå 
tidligare bruk 

a Gruver: opne sjakter, steintippar etc.? X  

b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.? X  

c Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering? X  

d Anna (spesifiser)? X  

Ulovleg verksemd  
a Er tiltaket i seg sjølv et sabotasje-/terrormål? X  

b Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken? X  
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Snø og steinskred: På skrednett (www.ngu.no/kart/skrednett) er det i eller rundt planområdet markert 
at det er fare for stein-/snøskred eller steinsprang. Det er ikke registrert skredhendelser i planområdet. 
Det er utarbeidet en skredrapport for planområdet av geolog Einar Anda, datert 18.2. 14. Rapporten 
konkluderer med at deler av det skisserte planområdet ligger noe utsatt for snøskred. Dette området er 
lengst mot sør, sør for rød strek på kartutsnittet under, og er vurdert innenfor farenivå (årlig 
sannsynlighet for skred) over 1/1000. Det vil si at denne delen av planområdet ikke tilfredsstiller 
sikkerhetsklasse S2 i den tekniske byggforskriften (TEK10, § 7-3). Resten av planområdet tilfredsstiller 
sikkerhetsklasse S2.  

 
Sikkerhetsklasse S2 gjelder tiltak der et skred vil ha middels konsekvens. Dette kan være byggverk der 
det normalt oppholder seg anslagsvis maksimum 10 personer og/eller der det er middels økonomiske 
eller andre samfunnsmessige konsekvenser. Eksempler er eneboliger, tomannsbolig, fritidsboliger med 
inntil to boenheter, små bygg for næringsvirksomhet og mindre driftsbygninger i landbruket.  
 
Området i planen som omfattes av fare for snøskred, planlegges blant annet til parkering og naust. 
Disse formålene vurderes å tilfredsstille sikkerhetsklasse S2.   
 
Skredrapporten følger vedlagt, og anbefalingen er tatt til etterretning i plankartet.  
 
Fare ved høyspentanlegg: Det går en 22 kV høyspentlinje gjennom planområdet. Det er tatt kontakt 
med både Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, linjeeier (Statnett) og operatøransvarlig 
(Nesset Kraft) for å avklare hensyn som må tas i forhold til linja. Ved planlegging av nye bygninger og 
nye høyspenningsledninger skal man prøve å unngå at bebyggelse påvirkes av magnetfelt over 0,4 μT. 
Ifølge Statens Strålevern viser forskning en mulig doblet risiko for utvikling av leukemi hos barn der 
gjennomsnittsverdien for magnetfelt i hjemmet er over 0,4 mikrotesla (μT). Planlegging skal også ta 
hensyn til at høyspenningsanlegg kan falle ned og forårsake skade. 
 
 I forhold til fritidsbebyggelse er anbefalt byggegrense på 18 meter fra senterlinje er lagt inn som 
faresone i planområdet.  Direkte horisontal avstand til mindre viktige bygninger, som for eksempel 
naust eller vann- og avløpsanlegg anbefales å være 3 meter. Parkeringsplass regnes ikke å utgjøre noen 
sikkerhetsrisiko i forhold til høyspentlinja.  
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Fare for flom/flomskred: NVE påpeker i innspill til planarbeidet at det ikke kan utelukkes at 
Mardalsmoen, som ligger på en elvevifte med grove grusforekomster, er utsatt for flom eller erosjon fra 
Mardøla.  Planområdet ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for flom. Vassdragsreguleringa 
(Gryttenreguleringa) hindrer i dag store variasjoner i vassføringa, og de store flomtoppene med 
påfølgende endringer i elveløp og graving i sideterreng er historie. Samtaler med tiltakshaverne 
bekrefter dette. Disse forholdene er vurdert i henhold til NVE sine retningslinjer 2/2011 - ”Flaum og 
skredfare i arealplanar”. For planområdet er byggeområdet plassert i samsvar med disse kriteriene.  
 
Øvrige forhold: Slokkevann sikres fra brannvesenets tankbil. For øvrig vurderes planforslaget ikke å 
medføre risiko knyttet kjente eller planlagte virksomheter, infrastruktur, sårbare/ strategiske objekter 
eller andre ressurser, ut over det som er avklart under punktene 5.1-5.8.   
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BESTEMMELSER 

Detaljreguleringsplan for Mardalsmoen, Nesset kommune 
SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN.
Utarbeidet planforslag 28.4.2014 ABJ
Kunngjøring om oppstart av planarbeidet 17.1.2013 ABJ
1. gangs behandling i Formannskapet 8.5.2014 HFR
Utlagt til offentlig ettersyn:   
2. gangs behandling i Formannskapet  
Kommunestyrets vedtak  
 PlanID:

1. Felles bestemmelser  

1.1 Alle inngrep skal skje på en skånsom måte for å ivareta landskapet. Eksisterende vegetasjon og 
storvokste trær skal bevares såframt det er mulig. Ved beplantning skal arter etter Norsk 
svarteliste fra Artsdatabanken unngås, da dette kan true kulturlandskapet i dalen. Det skal ikke 
skje planeringer eller masseforflytning utover det som følger av kommunens tillatelser.  

 
1.2 Anlegg for vann, avløp, strøm og telekommunikasjon tillates anlagt og nedgravd i grunnen 

innenfor hele planområdet, men fortrinnsvis innenfor område for annen veggrunn – tekniske 
anlegg. Etter nedgraving skal arealene settes i en tilstand som er forenelig med formålene 
arealene er regulert til. Luftspenn tillates ikke.   

 
1.3 For alle bygninger i planområdet skal taktekking utføres med materiale som gir en mørk og 

matt fargevirkning. Det skal benyttes mørke og matte jordfarger på fasadene. 
 
1.4 Utendørs lagring av campingvogner o.l. tillates ikke. 
 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

2.  Områder for fritidsbebyggelse  

2.1 På hver tomt for fritidsbebyggelse tillates oppført maks 3 bygninger. Ved byggesøknad skal det 
følge situasjonskart som viser plassering av bygningene, minimum 2 biloppstillingsplasser (36 
m2), samt terrengprofil før og etter bygging. Bygningene plasseres i et tun hvor hovedhytta 
framstår som den største og mest sentrale bygningen.  

 
2.2 Hytter tillates inntil 100 m2 BYA og sekundærbygg inntil 50 m2 BYA. Overbygde balkonger og 

terrasser inngår i BYA. Bebyggelsen skal ha saltak og takvinkel skal være mellom 20 og 30 
grader. Maks mønehøyde er 5,5 meter over gjennomsnittelig planert terreng.   

 
2.3 Der bygg står på peler eller stokker skal mellomrom mellom vegg og bakken tettes. Terrasser 

med ferdig golv mer enn 80 cm over gjennomsnittlig planert terreng tillates ikke.  
 
2.4 Uthus og anneks skal tilpasses hovedbygningen når det gjelder form, materialbruk og farge. 

Flaggstenger o.l. installasjoner tillates ikke oppført. 
 
2.5 Det er ikke tillatt å gjerde inn tomta.  
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3.  Naust 

3.1 Det kan etableres bygninger til oppbevaring og vedlikehold av båter, fiskeredskaper og utstyr 
for sjørelatert aktivitet.  

3.2 Naustene kan settes opp enkelt- eller parvis med maksimalt tillatt grunnflate 35 m2. Maks 
mønehøyde er 5 meter over gjennomsnittelig planert terreng.  Naustene skal ha saltak med 
takvinkel mellom 30 og 40 grader. Møneretningen skal være vinkelrett mot Eikesdalsvatnet.  

 
3.3 Naustene skal ha en enkel, avlang utforming uten arker, takopplett eller lignende, og med port 

mot vatnet for inn- og uttransportering av båt. Porten skal ikke ha skyvedører i glass. Det tillates 
vindu med maks 5 prosent av veggflate.  Naust skal ikke ha veranda.  

  
3.5 Naust må på ingen måte utformes eller fremstå på en slik måte at fri ferdsel langs 

Eikesdalsvatnet vanskeliggjøres/hindres. 

4. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag  

4.1 Molo kan utføres som oppfylt molo av steinmasser med naturstein, ikke sprengt stein, på den 
synlige flaten over laveste lavvannsnivå opp til1,5 m over høyeste vannivå.  Moloen skal være 
stabil uansett vær- og naturpåkjenninger.  

 
4.2 På innsiden (vestsiden) av moloen kan det anlegges småbåthavn med landfeste for flytebrygger 

og liknende. Båtplassene er forbeholdt eiere av fritidseiendommene i planområdet, men 
minimum 5 plasser skal være tilgjengelig til allmenn bruk.  

 
5. Andre typer bebyggelse og anlegg 

 Felles anlegg for postkassestativ, avfallsanlegg og lignende tillates oppført. 

GRØNNSTRUKTUR 

6. Naturområde 

Inngrep og aktiviteter som kan skade naturverdiene tillates ikke. 
 
7. Friområde 

Områdene kan opparbeides tilrasteplass, leke- og rekreasjonsområde. Nødvendige bygg og 
anlegg til dette formålet kan oppføres etter godkjenning av kommunen. Eksempler på 
installasjoner er grill- og bålplasser, gapahuker, benker og bord.  

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

8. Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  

8.1 I dette området tillates ikke anbrakt faste innretninger, som oppankrede bøyer, flytebrygger, 
utliggere og lignende, som vil komme i konflikt med bruken av området til friluftsformål. 

 
8.2 Det tillates ikke motorisert ferdsel, vannscooterkjøring eller lignende innen området som er til 

hinder eller forstyrrelse for allmennhetens friluftsutøvelse som bading og fisking. 
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FARESONER 

9.  Ras og skredfare H310, gjentakelsesfare 1/1000 

 Det er ikke tillatt å føre opp bygg ment for varig opphold av personer, og som tilsvarer 
sikkerhetsklasse S2 i TEK 10 § 7-3, før området er tilstrekkelig sikret mot snøskred.  

 

10. Høyspenningsanlegg H370 

 Det er ikke tillatt å føre opp bygg ment for varig opphold av personer.  
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VEDLEGG 

1.0 Innspill til oppstart av planarbeidet 
 
Avsender, sammendrag Kommentar
Statens vegvesen, 18-1.2013 
 
Avventer et mer detaljert planforslag før de 
behandler de trafikale forholdene ved planen.  

Tas til orientering. Statens vegvesen som 
overordna myndighet er kjent med, og har vurdert 
planområdet tidligere gjennom prosessen med 
kommuneplanens arealdel.  

Møre og Romsdal fylkeskommune, 14.2.2013
 
Vurderer det nødvendig å foreta arkeologisk 
registrering i planområdet. Registrering av 
området ble utført 5.3.13 og det ble ikke påvist 
automatisk freda kulturminner. Av nyere 
tidskulturminner ble det påvist et eldre vegfar og 
ei steinbrygge ved Tømmersanden. 
 
Tilråder at hele området avsatt til fritidsformål i 
kommuneplanen planlegges i en prosess, slik at 
en kan vurdere den samlede tålegrensa for 
utbygging i området etter en helhetlig 
landskapsvurdering. Utnyttelsesgrad og 
landskapstilpassing er særlig relevant i dette 
spesielle landskapet, som har stor verdi for lokalt 
og regionalt reiseliv.  
 
Forventer at rapporten Konsekvenser for natur, 
kulturminner og kulturlandskap i Eikesdalen, 
utarbeidet av Plankontoret og datert 24.11.11. blir 
lagt til grunn for planarbeidet, og vurderingene 
synliggjort i planbeskrivelsen. Tilrår også at 
planforslaget blir godt visualisert, ved bruk av 
fotomontasje, perspektivskisser e.l. 
 
Fylkeskommunen påpeker at planlegging av naust 
og småbåtanlegg utgjør endring av 
kommuneplanen. Om en går videre med dette må 
en vurdere behovet for konsekvensutredning og 
planprogram etter kriteriene om vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, jf. KU-forskriftens  
§ 4, jf. § 3 d). 
 
Fylkeskommunen råder ut fra dette til at det ikke 
planlegges naust eller småbåtanlegg.  
Småbåtanlegg er hittil et mer eller mindre ukjent 
fenomen ved Eikesdalsvatnet. Med hensyn til 
Eikesdalsvatnet som landskap og reiselivsobjekt 
bør arealbruken i strandsona være gjennomtenkt 
og forslag om enkeltanlegg vurderes med et 

 
Tas til etterretning.  
 
 
 
 
 
 
Det var ikke ønske om å delta i planarbeidet blant 
andre grunneiere i området. Planområdets 
avgrensing er gjort i samråd med kommunen.   
 
 
 
 
 
Kommuneplanen krever at denne rapporten 
legges til grunn. I møtet med Fylkesmannen, 
Fylkeskommunen og Nesset kommune 11.4.13 ble 
det enighet om at planbestemmelsene vil måtte 
legge føringer for at ikke byggene blir for 
store/dominerende i terrenget. Ønske om 
visualisering av planforslaget tas til orientering. 
 
I møtet med Fylkesmannen, Fylkeskommunen og 
Nesset kommune 11.4.13 ble det avklart at det 
ikke er behov for planprogram. Det ble særlig 
diskutert småbåtanlegg og behovet for molo eller 
andre former for bølgebeskyttelse. En ønsker å se 
det som planlegges på land i sammenheng med 
det som planlegges i sjø, og ser at dette ikke ble 
tilstrekkelig vurdert i kommuneplanprosessen for 
dette området. Når det nå planlegges et 
hytteområde, mener kommunen at det vil bli 
behov for småbåthavn i dette området og ønsker 
derfor å tilrettelegge for det. Det er også vurdert 
og forsøkt anlagt småbåthavn andre steder langs 
vatnet, uten at en har lykkes. Det er ikke så mange 
steder som egner seg av naturgitte årsaker.  
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helhetlig blikk på vassdraget og dalføret, dvs. i en
kommuneplanprosess. Rapporten frå 
Plankontoret viser til viktige friluftsinteresser, og 
at området nedenfor vegen “bør ikke bygges ut”. 
Fylkeskommunen varsler at utbygging som ikke 
tar tilstrekkelig hensyn til landskap og allmenne 
interesser i strandsona kan gi grunnlag for 
innsigelse. 

Det ble enighet på møtet om at det er bedre å 
planlegge for et fellesanlegg for båter enn at hver 
mann drar sin båt inn på land som medfører mer 
privatisering av strandsonen. I samarbeid med 
kommunen må det synliggjøres behovet for 
småbåtanlegg ved Eikesdalsvatnet, og at den 
foreslåtte lokaliseringen er vurdert i et helhetlig 
blikk på vassdraget og dalføret. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 18.2.13
 
Fylkesmannen viser til de nasjonale og regionalt 
viktige landskapshensynene som gjelder 
Mardalen, og råder til at konfliktfylte områder, 
som nevnt i rapporten Konsekvenser for natur, 
kulturminner og kulturlandskap i Eikesdalen, 
utarbeidet av Plankontoret og datert 24.11.11. tas 
ut av planen. Dette gjelder både selve 
Mardalsmoen samt skråninga ned mellom 
Mardalsmovegen og Mardalsvegen. 
Landskapshensyn tilsier at planen legger sterke 
begrensninger på hyttestørrelse, bygghøyde og 
terrenginngrep.  
 
Det må unngå utbygging innenfor viktig 
naturområde i vest.  
 
Påpeker at naust, molo og småbåtanlegg er i strid 
med kommuneplanen, og dette vil bryte opp 
strandlinja som ligger tilnærmet urørt i dette 
området. Varsler at det er aktuelt med innsigelse 
dersom dette gjennomføres. Ønsker at 
kommunen gjør en overordna vurdering av 
behovet for felles båtanlegg i Eikesdalen. Mener 
det ikke er realistisk at alle hyttene som 
kommuneplanen legger til rette for skal disponere 
egen båtplass. Kommunen bør heller prioritere å 
legge til rette plasser for utsetting av båter, og la 
båtene være lagret på henger ved den enkelte 
hytta når de ikke er i bruk. Utleie av hytter er også 
et aktuelt næringsgrunnlag lokalt. 
 
 
 
 
 
 
Mardalsmoen har viktige friluftsinteresser. Det må 
tas hensyn til eksisterende sti opp til 
Mardalsfossen, både som et alternativ for de som 
ønsker mindre tilrettelegging og som en del av en 
rundløype  

De nevnte områdene er avklart som 
byggeområder for fritidsbebyggelse i 
kommuneplanen. Kommuneplanen krever at 
rapporten Konsekvenser for natur, kulturminner og 
kulturlandskap i Eikesdalen, legges til grunn. Den 
bratte skråningen skal ikke bygges ut, men er, 
sammen ved eksisterende vegareal, tatt inn i 
planområdet i forbindelse med å sikre adkomst til 
utbyggingsområdet. Innspillet om 
landskapshensyn tas til etterretning. 
 
 
 
 
Tas til etterretning.  
 
Det vises til møtet 11.4.13. og kommentarer 
vedrørende innspill fra fylkeskommunen over. I 
møtet ble det akseptert at det arbeides videre 
med planlegging av småbåtanlegg. Fylkesmannen 
påpekte at det måtte avklares behov for molo, 
alternativt bølgedempere. Her kreves 
dokumentasjon i forhold til værforhold, 
vannstandsvariasjoner og isgang. Det kan bli 
mindre synlig fra motsatt side av vatnet med en 
molo i naturstein enn bølgedempere og bøyer i 
sterke farger. Det må også planlegges adkomst 
ned til småbåtanlegg for å kunne sette ut 
båter/dra de i land. Fylkemannen er usikker på om 
totalvirkningen av både molo, småbåthavn og 
naust blir for omfattende. Naust kan i prinsippet 
ligge hvor som helst, og det kan bli trangt og virke 
privatiserende med naust i det foreslåtte området. 
Det må i tilfelle synliggjøres mer spesifikt hvilke 
fritidsinteresser som eventuelt blir berørt i dette 
området.  
 
 Den opprinnelige stien til fossen går opp ved 
Brauta, ikke langs Mardalsmoveien som ble anlagt 
i 1988. Parkeringen i Yste Mardalen ble laget først 
på 1990-tallet og førte til at turistene foretrakk 
bilveien. Den gamle stien videre inn til fossen 
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krever jevnlig rydding for ikke å gro igjen. Eikesdal 
bygdalag står for vedlikeholdet av nystien med et 
årlig tilskudd fra Nesset kommune.  

NVE. 21.1.13 
 
Viser til at planområdet er definert som potensielt 
fareområde for steinsprang og snøskred i 
Skrednett (www,skrednett.no) sine 
aktsomhetskart. Eventuelle fareområder må 
innarbeides i planen og vises som hensynssone 
(jfr. PBL §12-6) og ha tilhørende forskrifter som 
sikrer akseptabel sikkerhet før utbygging kan 
finne sted. Dersom det er behov for sikringstiltak 
eller restriksjoner på arealbruk for å oppnå 
tilstrekkelig sikkerhet, råder NVE til å ta aktuelle 
områder inn i planen. 
 
Viser også til NVE sine retningslinjer 2/2011 Flaum 
- og skredfare i arealplanar, da det ikke kan 
utelukkes at området er utsatt for erosjon eller 
flom fra Mardøla.  
 
NVE tilrår også at arealbrukskategorien Bruk og 
vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5 nr6) benyttes 
for å merke vannstreng og kantsoner langs 
Eikesdalsvatnet. Det bør opprettholdes en naturlig 
kantvegetasjon ned mot vatnet jfr. § 11 i 
vannressursloven. Elv med kantsone kan reguleres 
til ”Natur og friluftsliv”. 

 
Det vises til skredrapport for området som er 
under utarbeiding. For øvrig tas merknadene til 
etterretning.  

Nesset kraft AS, 18.1.13 
 
Har ingen innvendinger til oppstart av nevnte 
planarbeid.  Tar forbehold om at det tas 
nødvendig hensyn til eksisterende fordelingstrafo 
Brauta med tilhørende lavspent kabelanlegg i 
jord.  Minner om at det er Statnett som er linjeeier 
på 22kV linja gjennom Eikesdalen og som går 
gjennom tiltenkte planområde 

 
Tas til orientering. 
Statkraft region Midt-Norge har fått 
oppstartsvarsel, men har ikke kommet med 
uttalelse.  
 
 
 
 

Nesset kommune, 4.3.13 
 
Viser til uttalelsene fra Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Ser av dette behov for å avklare enkelte forhold 
før planarbeidet videreføres. Kommunen ser 
behov for småbåtanlegg ved Eikesdalsvatnet. Det 
ligger i dag båter lagret i strandsonen og ved 
båtutlegg i vatnet, noe som sannsynligvis vil bli 
videreført ved bygging av hytter på Mardalsmoen 
hvis det ikke planlegges fellesanlegg. Eikesdal og 
Tyvika er tidligere vurdert, men er lite egnet av 

 
Viser til møtet som ble avholdt 9.4.13 mellom 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre- og 
Romsdal fylkeskommune, Nesset kommune og 
Plankontoret (for tiltakshaverne).  
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ulike årsaker. 
Det er viktig å se sammenhengen mellom 
hyttefelt og fremtidig behov for småbåtanlegg, jfr. 
regionalt planarbeid i sjø for Romsdalsfjorden. 
Reguleringsplanprosessen legger til rette for at en 
kan vurdere slik tilrettelegging opp mot andre 
interesser i området.  
 
Det er viktig å legge til rette for et rundløpetilbud, 
selv om kommunen ikke anser ”gammelstien ” 
opp til Mardalsfossen å bli vesentlig berørt av 
planarbeidet.   
Henning Austigard (gnr 79, bnr 8) og Kristian 
Austigard (gnr 79, bnr 12), 11.2.13 
Viser til at de tidligere har gitt uttrykk for at de ikke 
er interesserte i å delta videre i utvikling av 
hyttefelt på Mardalsmoen. Er undrende til at areal 
fra deres bruk er lagt inn i planområdet.  
 

Planen vil ikke medføre endringer i dagens bruk 
av de berørte eiendommene. Deler av disse 
eiendommene er innlemmet i planområdet for å 
vise nødvendig sammenheng mellom områdene 
og funksjonene som planlegges, samt ivareta 
behovet for adkomst.  
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2.0 Rasrapport (vedlagt i sin helhet)
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PLANID:

Revisjon:

SAKSBEHANDLING IFLG PBL

1.gangs behandling
Utlegging til offentlig høring og ettersyn i perioden
2.gangs behandling
Vedtatt kommunestyret  sak .....
Kunngjøring

Dato Sign

Målestokk: 1: 2000
Koordinatsystem: EUREF 89 UTM sone 32
Bakgrunnskart i gråtone RGB 153-153-153
FKB©Statens kartverk 2013
Høydeinformasjon FKB-terreng 5m

28.04.14 ABJRådmannens forslag:

Kunngjøring av oppstart av planarbeid 17.01.13 ABJ
Oppstartsmøte 20.12.12 HFR/ABJ

HFR08.05.14

Nesset kommune

Tegnforklaring
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Andre typer bebyggelse og anlegg

Vann- og avløpanlegg

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
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Annen veggrunn - tekniske anlegg
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Ras- og skredfare H310

Høyspenningsanlegg (inkl Høyspentkabler) H370
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Grense for arealformål
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EiendomsGrense

Regulert senterlinje

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 

Areal for nødvendige tiltak for næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
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Nesset kommune Arkiv: 611 

Arkivsaksnr: 2014/379-4 

Saksbehandler:  Hildegunn Kvernberg Blø 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 41/14 08.05.2014 

 

Rutiner ved salg av tomter - Endringer 

Vedlegg 

1 PS 004/014 - Søknad om utsettelse av byggefrist i Furulund boligfelt - Stephan Berg 

2 Rutiner ved salg av tomter - sist vedtatt i sak F 179/85 

3 Rutiner ved salg av tomter - forslag til endring 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til behov for endring av «Rutiner ved salg av tomter» sist vedtatt av Nesset formannskap i 

sak F 179/85. 

 

Endrede «Rutiner ved salg av tomter i Nesset kommune» datert 31.03.2014 vedtas. 

 

Saksopplysninger 

Nesset kommune har i dag boligtomter til salgs i Hammervollhagen i Eidsvåg, Talset på Eidsøra og 

Furulund/Nygård på Raudsand. I tillegg kommer festetomter på Fagerslett i Eresfjord. 

 

Når en tomt selges gis det tre års byggefrist. Noen ganger skjer det at tomten ikke blir bebygd innen 

fristen eller at tomtekjøperen ikke ønsker tomten likevel. 

 

Følgende rutiner gjelder for slike situasjoner: 

 

Etter at tomteeier har fått skjøte på tomta gis 3 års byggefrist fra tinglysingsdato. Dersom tomta 

ikke er bebygd innen dette tidsrom, kan kommunen kreve tomta overdratt til kommunen på nytt. 

 

Dersom tomteeier ikke ønsker å bygge på tildelt tomt innen byggefristen, har kommunen 

forkjøpsrett på tomta ved salg. Melding om at tomta ønskes solgt sendes kommunen. 

 

For begge tilfeller hvor kommunen skal kjøpe tilbake tomta, skal prisen være den for tiden fastsatte 

pris i boligfeltet. 
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Bakgrunnen for disse rutinene er at: 

 En som har fått tildelt tomt ikke skal ha spekulasjonsgevinst ved å selge tomta 

 Vedkommende ikke skal tape penger – ved for eksempel manglende evne til å bygge 

 Kommunen ikke kan selge tomten dyrere enn hva den ble gjenkjøpt for, dersom kjøp/salg skjer 

noenlunde samtidig. 

 

Helt siden 1. januar 1997 har kommunale tomter vært solgt med prisreduksjon i forhold til vedtatt pris. 

50 % reduksjon i Eidsvåg samt i andre bygder avslag på kr 20 000 og deretter 50 % reduksjon.  

Kommunestyret vedtok i sak 140/12 at reduksjon på 50 % i tomteprisen ble tatt bort fra 1.7.2013, da 

tiltaket ikke ga de resultater som forventet. 

  

Når det i gjeldene rutine, for salg av tomter, heter at «prisen skal være den for tiden fastsatte pris i 

boligfeltet» ved gjenkjøp/ salg, hadde en ikke forutsatt de prisendringer som vedtak i sak 140/12 førte 

til. Prisendring fra 01.07.13 førte til at tomteprisen økte med 100%.  

 

Formannskapet ba i forbindelse med behandling av sak 004/014, utsettelse av byggefrist i Furulund 

boligfelt, om at rutiner for tomtesalg ble tatt opp til vurdering. 

 

Vurdering 

I formannskapets sak 4/14 om utsettelse av byggefrist eller gjenkjøp av tomt ble det i henhold til 

eksisterende retningslinjer et spesielt utslag ved eventuelt gjenkjøp. Tomten ble i 2008 solgt for kr. 

33 192. I henhold til retningslinjene ville prisen for gjenkjøp i dag - «være den for tiden fastsatte pris i 

boligfeltet» - bli kr. 93 670. Det vil si nesten en tre dobling av prisen. Dette var nok ikke hensikten da 

retningslinjene ble vedtatt. 

 

Rutinene må endres slik at det ikke blir store forskjeller i pris på det tomten ble solgt for og det tomten 

eventuelt skal gjenkjøpes for.  

 

I tillegg ser en behov for små praktiske justeringer i rutinene i forhold til praktisk gjennomføring ved 

salg av tomter i dag. 

 

Det foreslås at gjenkjøpspris endres til den samme som tomten ble kjøpt for pluss den prisjustering 

som er innarbeidet i kommunens årsbudsjett i perioden. 

 

Dette er den samme prisjustering for boligtomter som gjøres ved hvert årsskifte. Dette i henhold til 

«Regler for prisfastsetting av kommunale boligtomter». 

 

Økonomiske konsekvenser 

Ingen spesielle. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen spesielle. 
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Nesset kommune Arkiv: 611

Arkivsaksnr: 2008/131-11

Saksbehandler: Hildegunn Kvernberg Blø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 03.01.2014

Søknad om utsettelse av byggefrist i Furulund boligfelt - Stephan Berg

Vedlegg

1 Rutiner ved salg av tomter
2 E-post av 3.9.13 - Søknad om utsettelse av bygging
3 E-post av 9.12.13 – Begrunnelse til søknad – Unnt.off. jfr. Off.l. § 13, jf. Fvl. § 13 nr. 1

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Stephan Berg kjøpte 11. august 2008 boligtomt med GID 038/086 i det kommunale boligfeltet 
Furulund på Raudsand. 

I henhold til kommunens retningslinjer har tomteeier 3 års byggefrist fra overtagelsesdato. 

Tre år etter kjøpsdato, den 18. august 2011, søkte Stephan Berg om utsettelse av byggefrist med 
bakgrunn i studier og planer om å starte bygging i løpet av to til tre år. Han fikk da ved administrativt 
vedtak innvilget 2 års utsettelse av byggefrist. Ny dato for byggefrist ble satt til 11.8.2013.

4. september 2013 søker tomteeier på nytt om inntil 2 års utsettelse.

GID 38/86 i Furulund boligfelt
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Det finnes pr. i dag 3 ledige kommunale boligtomter i Nygård og Furulund boligfelt på Raudsand
(merket med blått på kart).

Disse tomtene har stått ledige over
mange år og virker derfor ikke å 
være særlig attraktive.

I disse dager opparbeides vann og 
kloakk til «ny» tomt (markert med 
brunt på kart) etter ønske fra 
tomtekjøpere. Tomten var ferdig 
regulert, men manglet vann og 
kloakktilknytning. 

Det har ikke vært stor etterspørsel 
etter tomter på Raudsand. I 2013 har 
vi derimot hatt to forespørsler hvor 
én har resultert i salg (merket med 
brunt på kart) og den andre har valgt 
å bygge på privat tomt på Raudsand.

Kommunens retningslinjer, vedtatt av formannskapet og sist revidert i 2005, sier følgende i punkt 6:

Etter at tomteeier har fått skjøte på tomta gis 3 års byggefrist fra tinglysingsdato. Dersom 
tomta ikke er bebygd innen dette tidsrom, kan kommunen kreve tomta overdratt til kommunen 
på nytt.

Dersom tomteeier ikke ønsker å bygge på tildelt tomt innen byggefristen, har kommunen 
forkjøpsrett på tomta ved salg. Melding om at tomta ønskes solgt sendes kommunen.

For begge tilfeller hvor kommunen skal kjøpe tilbake tomta, skal prisen være den for tiden 
fastsatte pris i boligfeltet.

Utgangspunktet for dette punktet i retningslinjene var at en som var tildelt tomt ikke skulle ha 
spekulasjonsgevinst ved å selge tomta, men at det heller ikke var rimelig at vedkommende skulle tape 
penger på manglende evne til å bygge. 

Det var heller ikke meningen at kommunen skulle kunne selge tomten dyrere enn hva den ble 
gjenkjøpt for, dersom kjøp/salg skjedde noenlunde samtidig.

Pris ved eventuelt gjenkjøp
Tomta var i 2008 solgt for kr. 33 192. I mellomtiden (fra 1.7.2013) er det vedtatt at det ikke lenger skal 
gis prisreduksjon på tomter. Den fastsatte pris for tomta i dag blir kr. 93 670. 

I tillegg til dette kommer refusjon for utgifter for oppmåling med kr. 11 298. Gjenkjøpet vil i tillegg 
medføre utgifter til tinglysings- og dokumentavgift og noe administrasjon - både når det gjelder 
gjenkjøp og senere videresalg. 

-�75�-



Vurdering

Rådmannen ønsker å legge til rette for at ungdommen kan etablere seg i bygdene våre, men det har nå 
gått 5 år siden søker kjøpte tomta. Rådmannen ønsker derfor en konkret plan fra søker på hvordan han 
har tenkt å innfri en eventuell ny utsatt byggefrist.

På den annen side er det ikke ønskelig at en tomt blir liggende «brakk» i et boligområde.

Slik rådmannen ser det er det to alternative løsninger:

Alternativ 1
Stephan Berg gis i henhold til søknad av 3.9. og 9.12.2013 utsatt byggefrist til 1.8.2015 for 
GID 038/086 i Furulund boligfelt, Raudsand.

Utsatt byggefrist gis under forutsetning av at han gir en reell tidsplan for byggeprosessen innen 
1.7.2014. I motsatt fall kreves tomta overdratt til kommunen på nytt.

Alternativ 2
Stephan Berg sin søknad av 3.9. og 9.12.2013 om utsatt byggefrist for GID 038/086 i Furulund 
boligfelt avslås.

Bakgrunnen for avslaget gis i kommunens retningslinjer med 3 års byggefrist og i tillegg 
utsettelse av denne på 2 år.

Tomta kreves overdratt til kommunen på nytt til den for tiden fastsatte pris i boligfeltet.

Kostnaden, ca. kr 110 000 dekkes ved bruk av investeringsfond.

Et tredje alternativ kan være at kommunen ikke benytter sin forkjøpsrett. Dette ville føre til at søker 
fortsatt eier tomta og at han står fritt til om og når han vil bygge eller om han vil selge tomta på det frie 
marked. Dette vil ikke være etter hensikten i de vedtatte retningslinjene, og i verste fall føre til at tomta 
ikke blir bebygd, men blir liggende «brakk» midt i byggefeltet.

Økonomiske konsekvenser

Dersom det gis avslag på søknad om utsatt byggefrist og det kreves at tomta skal overdras til 
kommunen vil den totale kostnaden bli på ca. kr. 110 000. I tillegg vil det medføre noe administrasjon, 
både når det gjelder gjenkjøp og senere videresalg.

Utgiftene kan finansieres ved bruk av investeringsfond.

Betydning for folkehelse

Ingen spesielle.
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NESSET KOMMUNE 

6460 Eidsvåg  

 

 

 

 

 

 

RUTINER VED SALG AV TOMTER I NESSET KOMMUNE 

 

 

 

 

1. Enhet for teknisk, samfunn og utvikling utarbeider matrikkelbrev for tomter etter hvert 

som de blir solgt. Disse oversendes servicekontoret for videre behandling. 

 

2. Skjøter utskrives etter hvert som tomtesøkerne får tildelt tomter. Skjøtet oppbevares ved 

servicekontoret og de som er tildelt tomt gis to måneders frist for å innløse skjøtet og 

sende dette til tinglysing. 

 

3. Dersom skjøtet ikke er innløst innen to måneder fra utstedelsesdato av skjøtet, betraktes 

tomta som ledig og kan utlyses på nytt. 

 

4. Etter at tomteeier har fått skjøte på tomta gis 3 års byggefrist fra tinglysingsdato. Dersom 

tomta ikke er bebygd innen dette tidsrom, kan kommunen kreve tomta overdratt til 

kommunen på nytt. 

 

Dersom tomteeier ikke ønsker å bygge på tildelt tomt innen byggefristen, har kommunen 

forkjøpsrett på tomta ved salg. Melding om at tomta ønskes solgt sendes kommunen. 

 

For begge tilfeller hvor kommunen skal kjøpe tilbake tomta, skal prisen være den samme 

som den ble kjøpt for pluss den prisjustering som er innarbeidet i kommunens årsbudsjett i 

perioden. 

 

 

 

 

31.03.2014 
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Nesset kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2014/153-1 

Saksbehandler:  John Walseth 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Mardølafondet 1/14 13.03.2014 

Nesset formannskap 42/14 08.05.2014 

Nesset kommunestyre  22.05.2014 

 

Årsmelding og regnskap 2013 - Mardølafondet 

Vedlegg 

1 Årsmelding og regnskap 2013 - Mardølafondet 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

 

Årsmelding og regnskap 2013 godkjennes 

Behandling i Mardølafondet - 13.03.2014  

 

Enstemmig 

Forslag til vedtak 

Årsmelding og regnskap 2013 godkjennes. 

 

Fondsstyret ber administrasjonen undersøke muligheten til å plassere ledige midler i fondet til en 

høyere rente enn i dag. 

 

 

 

Saksopplysninger 

I henhold til § 7a i vedtektene skal kommunestyret godkjenne regnskap og årsmelding for fondet. 

 

Balanseregnskapet er avsluttet med en fondskapital på kr 26 322 237. I forhold til balansen i 2012 er 

fondskapitalen redusert med kr 53 839. Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr 228 009. 
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Viser til vedlegg. 
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Nesset kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2014/34-32 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 43/14 08.05.2014 

Nesset kommunestyre  22.05.2014 

 

Årsmelding 2013 inkl. årsberetning og årsregnskap - Nesset kommune 

Vedlegg 

1 Årsmelding 2013 komplett 

2 Kontrollutvalgets uttalelse til Nesset kommunes årsregnskap for 2013 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Nesset kommunes årsmelding for 2013, inklusive årsberetning og årsregnskap, godkjennes. 

 

2. Driftsregnskapet for 2013 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på  

kr 2 638 480,08.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 346 601 til utviklingsfondet. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Kommunene skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning, jf. kommunelovens § 48 

nr. 1.    

 

Kommunelovens § 48 nr. 5 gir videre anvisning om innholdet i årsberetningen: 

”I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 

kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke 

fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller 

fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 

iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske 

tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også 

redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 

likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme 

formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven”. 
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For 2013 legger rådmannen fram en årsmelding som inneholder både lovens krav til årsberetning, samt 

årsregnskap. Rådmannen ønsker at årsmeldingen skal fungere som et oppslagsverk for politikere, 

ansatte, innbyggere og andre samarbeidspartnere gjennom hele året. Derfor inneholder den vesentlig 

mer informasjon enn det som er lovbestemt. 

 

Årsmeldingen er administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret, og er en viktig del av 

kommunens styringssystem. I årsmeldingen er aktiviteten og virksomheten i året som er gått evaluert i 

forhold til kommunens 6 hovedmål som gjaldt for 2013. Årsrapporten er detaljert og omfattende. Dette 

er gjort for at politikere og ansatte skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når 

det gjelder overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og målsetninger 

for driften. Vurdering av kommunens økonomiske stilling og resultat er tatt inn i kommunens 

årsmelding for 2013. 

 

Årsregnskapet for 2013 omfatter alle økonomiske midler som er disponert gjennom året og 

anvendelsen av midlene.  Alle kjente utgifter og inntekter i året er tatt med, enten de er betalt eller ikke 

da årsregnskapet ble avsluttet.  Årsregnskapet er ført i overensstemmelse med god kommunal 

regnskapsskikk, jf. kommunelovens § 48 nr. 2. 

 

Kommunestyret skal selv vedta årsregnskapet.  Vedtaket skal treffes på grunnlag av innstilling fra 

formannskapet, jf. kommunelovens § 48 nr. 3. 

 

Driftsregnskapet 

 

Driftsregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på kr 2 638 480,08 (regnskapsmessig overskudd).   

Ved behandling av årsregnskapet skal kommunestyret angi disponering av regnskapsmessig 

overskudd, jf. kommunelovens § 48 nr 3, siste ledd. 

 

I retningslinjene for utviklingsfondet heter det: ”I forbindelse med at kommunens regnskap legges frem 

for kommunestyret skal eventuelle ubrukte midler i fondet overføres til utviklingsfondet det påløpne 

år.” Regnskapet for utviklingsfondet ble i 2013 avsluttet med kr 346 601 i merinntekt. Dette er en del 

av kommunens mindreforbruk.  

 

Mindreforbruk i driftsregnskapet er merinntekter eller mindre utgifter i forhold til budsjettet.  

Kommunestyret har ikke tidligere tatt stilling til hvordan dette skal disponeres, derfor skal dette gjøres 

ved fastsettelsen av årsregnskapet.  Rådmannen vil foreslå at midlene avsettes til disposisjonsfond. 

 

Avvik mellom regulert budsjett og regnskap i Nesset kommune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter/inntekter 
Beløp  

(1000 kr) 

Skatt og rammeoverføringer -186 

Eiendomsskatt -34 

Konsesjonskraftinntekter -493 

Kompensasjonsinntekter 41 

Kapitalkostnader (renter, utbytte, avdrag) 224 

Enhetene 3 086 

Totalt mindreforbruk 2 638 
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For skatt og rammeoverføringer gav egne skatteinntekter en mindreinntekt på kr 0,144 mill og 

skatteutjevningen kr 0,220 mill. Kommunen fikk ekstra skjønnstilskuddet med kr 0,150 mill på grunn 

av ressurskrevende brukere over 67 år, samt kr 0,028 mill mer i innbyggertilskudd. 

 

Netto driftsresultat er negativt med kr 3,150 mill. I netto driftsresultat ligger det utgifter som 

finansieres av øremerka midler og bundne fondsmidler. I tillegg er det regnskapsført netto bruk av 

disposisjonsfond i henhold til budsjett, noe som gjør at regnskapsmessig resultat blir et mindreforbruk 

på kr 2,638 mill. 

  

Netto driftsresultat bør ligge på 3 prosent av driftsinntektene. For 2013 ville 3 prosent av 

driftsinntektene gitt et netto driftsresultat på kr 7,8 mill. Det er viktig for kommunen å få et godt netto 

driftsresultat slik at midler kan avsettes til senere års bruk.  Kommunen vil da få større handlefrihet og 

vil ikke være så sårbar i forhold til svingninger i skatteinntekter, rammeoverføringer og 

rentekostnader, samt ha egenkapital til investeringer. 

 

For enhetene skriver de vesentligste innsparingene seg fra mindre innleie av vikarer enn kommunen 

har fått refusjon for sjukefravær, ikke gjennomført tiltak for energimerking, vakanse i stillinger, spart 

vintervedlikehold på grunn av mindre snø og is. 

 

Investeringsregnskapet 

 

Investeringer i anleggsmidler, utlån og forskutteringer, avdrag på lån og avsetninger viser et 

finansieringsbehov på kr 20,6 mill. Av dette er kr 13,7 mill investeringer i anleggsmidler. 

Investeringsregnskapet er fullfinansiert i henhold til regnskapsskjema 2A. 

 

Flere investeringsprosjekter som fikk bevilgning i 2013 ble ikke ferdig.  Budsjetterte prosjekter som 

ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, 

enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en budsjettregulering.  Rådmannen la 

fram egen sak i mars om revidering av investeringsbudsjettet for 2014 med bakgrunn i at flere av 

investeringsprosjektene i 2013 videreføres i 2014. Prosjektene ble gitt en ekstra bevilgning på til 

sammen kr 3,924 mill. 

 

De fleste av prosjektene er finansiert med lånemidler, derfor er det ubrukte midler igjen ved årets slutt.  

Ubrukte lånemidler pr. 31.12.13 er på kr 12,7 mill. Herav kr 10,5 mill til investeringer og kr 2,2 mill til 

videreutlån (startlån).  

 

Balanseregnskap 

 

Kommunens egenkapitalprosent er redusert fra 9,4 i 2012 til 6,1 i 2013, på grunn av mye bruk av 

fondsmidler. Egenkapitalprosenten bør være høyest mulig. Den forteller oss hvor stor andel av 

kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent desto større 

handlefrihet har kommunen ved å kunne bruke egne midler til evt. investeringer. 

 

Netto lånegjeld er redusert fra 80,8 prosent av kommunens driftsinntekter i 2012 til 79,6 prosent i 

2013. Det er i tatt opp lån til investeringer i 2013 på kr 12,8 mill, men samtidig er det betalt avdrag på 

lån med kr 8,4 mill. Ved opptak av lån påløper renter og avdrag som belastes driftsregnskapet.  

 

Akkumulert netto premieavvik er redusert fra kr 17,9 mill til kr 17,4 mill. Dette er penger som 

kommunen har betalt til pensjonskassene, men foreløpig ikke utgiftsført i regnskapet. Høyt akkumulert 

premieavvik kan føre til anstrengt likviditet i kommunen.  
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Disposisjonsfondet er på 4 mill ved utgangen av 2013, men kommunestyret har ved utgangen av mars 

2014 vedtatt å bruke kr 1,6 mill av fondet i 2014. 

 

Vurdering 

Nesset kommune har fortsatt for høyt driftsnivå i forhold til sine driftsinntekter. Det er viktig å gi 

innbyggerne gode tjenester, og å redusere kostnadene. Utfordringen blir å samtidig skaffe seg stort nok 

handlingsrom for å ha buffer i forhold til svingningene i frie inntekter og renter. Ett prosentpoeng opp i 

rentekostnaden på lån med flytende renter til investeringer utgjør kr 1,4 mill i merutgifter. Rentene på 

bankinnskudd vil kanskje dempe dette noe, men innskuddsrenten øker kanskje ikke i takt med 

utlånsrenten. 

 

For å få handlingsrom er det viktig at netto driftsresultat er positivt og helst i størrelsesorden på 3 

prosent av driftsinntektene. Dette for å ta høyde for svingninger i inntektene og ha midler til 

finansiering av investeringer. Det er viktig at kommunen kommer ned på et kostnadsnivå på drifta som 

balanserer med inntektene. Et vedtak om bruk av mer penger til et formål må kanskje føre til 

reduksjoner på andre områder, hvis det ikke er mulig å øke inntektene. I økonomiplana for 2014-2017 

legges det opp til avsetninger til disposisjonsfond i de siste årene i perioden. 

 

Når det gjelder investeringsprosjektene er det mye som skal klaffe i løpet av året for at det skal bli 100 

prosent overensstemmelse mellom budsjett og regnskap. Investeringsbudsjettet er regulert gjennom 

året i tråd med antatt framdrift på prosjektene. Det er likevel vanskelig å budsjettere korrekt det 

enkelte år.  

 

Det er også nødvendig å følge med akkumuleringen av premieavviket. Dette er midler som er betalt, 

men ikke utgiftsført i kommunens regnskap. Premieavviket kan derfor sammenlignes med et 

underskudd og regelverket sier at dette kan utgiftsføres over 10 år (tidligere 15 år).  Derfor er det 

viktig å ha fond med tilsvarende midler for ikke å komme i et likviditetsmessig uføre.  

Økonomiske konsekvenser 

Kommunestyret har kr 2,638 mill frie midler til disposisjon. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen betydning for folkehelse med mindre kommunestyret velger å bruke midlene på tiltak innenfor 

området folkehelse. 
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Årsrapporten gir en beskrivelse av hva Nesset  kommune 
 produserte og leverte av tjenester i 2013. Årsrapporten  beskriver 
også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse  tjenestene.  Brukerne 
av kommunale tjenester vil alltid være hoved fokus i  kommunens 
årsrapport. Bak dette ligger ønsket om å tydelig gjøre at kommunen 
er til for å dekke innbyggernes behov for ulike tjenester.

For å gi leserne et godt innblikk i de enkelte tjenester  kommunen 
leverer, er det også i år valgt å presentere all  informasjon samlet 
under den enkelte tjeneste. Dette innebærer at diverse nøkkeltall, 
data fra KOSTRA og regnskapstall vil bli presentert samtidig som 
tjenestene vil bli beskrevet. 

Nesset kommunes regnskap er i år for første gang innarbeidet 
som en del av årsmeldingen. Dette synliggjør alle  aktiviteter i 
kommunal regi samtidig som det beskriver omfanget av tjeneste
produksjonen som er satt bort til andre. 

Kommunens grunnleggende organisasjons filosofi – APRIL 
 «lever» i organisasjonen. Denne filosofien står for An erkjennelse, 
 Pålitelighet, Respekt, Interesse og Løsnings orientert. APRIL skal 
synliggjøres i alt vi gjør både i forhold til våre brukere og i forholdet 
til hverandre som kollegaer.

Årsmeldingen er også tenkt som et informasjonsdokument 
for ansatte, kommunens innbyggere, politikere og næringsliv 
gjennom beskrivelsen av de kommunale enheter og oppnådde 
resultater i 2013. 

Årsmeldingen vil være et viktig styringsverktøy for politikerne når 
de skal evaluere året som har gått, legge planer og sette mål for 
årene som kommer.

10. mars 2014

Liv Fleischer Husby
rådmann 

INTRODUKSJON

1
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OG POLITISK ORGANISASJONSKART

Formannskap (7)Utvalg for 
helse, oppvekst og kultur (7)

Utvalg for 
teknisk, næring og miljø (7)

Kommunestyre (21)

KontrollutvalgAd hoc-utvalg

Arbeids miljø-
utvalg

Ungdommens
kommunestyre

Administrasjons-
utvalg

Råd for eldre og
funksjonshemma

2011-2015
KOMMUNESTYRET
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 Nesset kommune 
– 1048 km2

I 1964 ble Eresfjord og Vistdal kommune 
slått sammen med daværende  Nesset 
kommune.

Administrasjonssenteret ligger i Eidsvåg. 
Videre har vi bygdene Eikesdal, Vistdal, 
Eresfjord, Bugge, Eidsøra, Raudsand, 
Rød, Tjelle, Ranvik og Gussiås.  

Nabokommuner
Sunndal, Rauma, Lesja, Molde, Gjemnes 
og Tingvoll. 

Avstander
Fra Eidsvåg til Molde: 53 km 
Fra Eidsvåg til Sunndalsøra: 35 km 
Fra Eidsvåg til Åndalsnes: 70 km 

Nærmeste flyplass er Årø lufthavn, Molde 
– 40 minutter unna Eidsvåg sentrum.

Høyeste fjelltopp: Kleneggen 1 964 m.o.h. 
Høyeste frie fossefall: Mardalsfossens 
øvre fall 297 m (Nordeuropas høyeste) 
Total høyde 655 m. 
Renner fra 20. juni til 20. august

Kommunevåpen
Motivet skal symbolisere den todelte 
Mardalsfossen i Eikesdal. Med et fritt 
fall på 297 meter er den øvre fossen 
NordEuropas høyeste. 

Kommunevåpenet ble godkjent av 
 kongelig resolusjon 3.10.1986 og er 
 tegnet av Olav Sandø, Eidsvåg.

Visjon
Kommunestyret vedtok i juni 2006 sin 
nye visjon og slagord. Vinner av slagord
konkurranse ble Mary Lilleløkken. 

Juryens begrunnelse lød slik:
«Bjørnstjerne Bjørnson valgte seg april, 
og det kan vi forstå etter de inntrykk 
han fikk fra barndommen sin på  Nesset 
Prestegard. Våren er en fantastisk tid 
med hvite fjell, skummende fosser, 
grønne lier og blå fjord. Bjørnson valgte 
seg Skjorta i diktet Romsdalen. Skjorta 
er landemerke midt i kommunen, og et 
kjent seilingsmerke fra gammelt av.»
 
 Nesset kommune tar vare på 
både innbyggere og gjester
– vi håper du vil velge deg  Nesset!

Folketallsutvikling
31.12.2013 var det 3001 inn byggere 
i  Nesset. En positiv økning med 
6  personer i forhold til 2012. Som en ser 
av tabellen er det mange som velger å 
flytte både inn og ut av kommunen i løpet 
av et år.

Vi ser at vi må ha fokus på tilrettelegging 
av boliger og et aktivt næringsliv for å 
kunne øke folketallet. Det er heldigvis 
flere som ser dette og både private 
utbyggere og kommunen setter nå i 
gang tiltak i forhold til dette. Private 
utbyggere planlegger og tilrettelegger 
for både utleieboliger og boliger for salg. 
 Kommunen har fokus på boliger for unge 
og eldre.

De største 
utfordringene i dag
Vi ser at arbeidsledigheten har hatt en 
svak positiv utvikling. Ved slutten av 2013 
var 2,1 % av befolkningen i Nesset helt 
uten arbeid mot 2,4 % ved forrige års
skifte. Arbeidsledigheten i Nesset ligger 
på samme nivå som fylkestallet. Når det 
gjelder folketallet vipper innbyggertallet 

rundt 3000 de siste årene. 2013 avsluttet 
med en økning på 6 personer fra starten 
på året. Vår største utfordring på lang 
og kort sikt er å arbeide for økt tilflytting 
og gode tilrettelagte tjenester for å øke 
innbyggertallet i kommunen.

Vi ser at det er viktig å ha fokus på 
tilrette legging for boligutvikling i 
 kommunen. En av utfordringene vil være 
å kunne tilby boliger til alle i alle livets 
faser. Vi ønsker at unge skal bli boende 
i kommunen, at nye kommer flyttende 
til kommunen, at eldre skal kunne bo 
 hjemme i tilrettelagte boliger, kort sagt 
at alle trives i egne eller leide boliger. Her 
må kommune og private aktører arbeider 
sammen for å finne gode løsninger. 

Nesset kommune har nå rikelig 
 kapasitet på barnehageplasser og kan 
tilby  plasser utover det som er vanlig i 
de  andre  kommunene. Kommunestyret 
fattet vedtak på slutten av året om at alle 
som ønsket barnehageplass skal få til
bud om dette i barnehageåret 2013/2014, 
når en ønsker og hvor en ønsker, når 
forholdene ellers tillater det. Ordningen 
skal evanlueres i mai 2014. God tilgang 
på barnehageplasser er en av nøklene til 
folketallsvekst i kommunen.
 
 
De største 
utfordringene mot 2020
Utvikling av det lokale næringslivet, flere 
arbeidsplasser, legge forholdene til rette 
for folketallsvekst, beholde og  rekruttere 
kompetent arbeidskraft i kommunal 
tjenesteproduksjon er noen stikkord for 
de største utfordringene slik vi ser det 
fram mot 2020.

FAKTA OM  NESSET

Folketallsutvikling 2013

Folketal pr. 
01.01.2013 Fødte Døde

Fødsels 
overskudd

Inn-
flyttere

Fra 
utlandet Utflyttere

Til 
utlandet

Netto  
innflytting

Folke-
tilvekst

Folketal pr. 
31.12.2013

2995 24 28 -4 117 16 107 9 10 6 3001
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Nesset kommune på Utvandrermesse i Nederland

Over 1000 personer besøkte utvandrer-
messa og ca 150 personer registrerte 
seg og skrev seg på interesseliste ut i fra 
at de kunne være interessert i å flytte til 
Nesset. Disse var både enkelt  per soner 
og barne familier, de fleste i 30–40 års-

alderen som alle har et felles mål om å 
flytte til Norge.

Eresfjord – ny 
 cruisedestinasjon

Vekstkommuneprogrammet har 
i lengre tid arbeidet  sammen 
med Desti nasjon Molde og 
 Romsdal og IKS Molde Havn om å 
 etab lere Eresfjord som ny cruise-
destinasjon. Eresfjord vil dermed 
bli den tredje cruisehavna til 
Molde og Romsdal Havn. Havna i 
Eresfjord vil rette seg mot  mindre 
cruiseskip med ca 400–600 
 passasjerer. Dette vil bety mye for 
reiselivet i Nesset, og ikke minst i 
Eresfjord. Vi går en spennende tid 
i møte! 

Gründercamp, seier med oppgave for NAV

Elevane hadde fått ei krevjande opp-
gåve om eit viktig samfunnsproblem 
frå NAV: Korleis hindre fråfall i den 
vidaregåande skulen? Oppgåva var 
veldig gjennomtenkt og elevane svara 
svært godt for seg i presen tasjonen. 
Gründercamp blir gjennom ført i dei 
fleste kommunane. Det går ut på at 
elevgrupper i 9. klasse får oppdrag 
frå bedrifter og organisasjonar som 

dei skal løyse i løpet av ei veke. 
Gründercamp veka blir avslutta med ein 
finale der den elevgruppa som har løyst 
oppdraget sitt best, går vidare til ein 
regions finale. Elevgruppa fra Eidsvåg 
gikk videre til Romsdalsfinalen i mai 
hvor de gikk av med seieren og mottok 
sjekk på kr 5000 i premie!

JANUAR

FEBRUAR

Nesset kommune var godt profilert på 
Utvandrer messen i Nederland. Her 

 representert med Anne- Karin Sjøli, Turid 
Øverås og Hege Jørstad.

Vinnerne av Nesset Gründercamp og regions finalen 2013. Ørjan Kvernberg Blø, Emilie 
Sjølseth, Aleksander Haltvik og Jenny Meringdal. Foto: Driva.

Det er utarbeidet en salgsbrosjyre 
på norsk, engelsk og tysk som skal 
distribueres til ulike cruiseoperatører 
i innland og utland. Bilde av brosjyre: 
http://www.nesset.kommune.no/vekst-
kommune/nyheter-fra-vekstkommune/
eresfjord-ny-cruisedestinasjon.aspx
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Folkehøgskole i Nesset nærmere realisering

Nesset kommune har ferdigstilt søknad 
om å få starte opp folkehøgskole i 
Eresfjorden innen søknadsfristen 
1. april. Skolens fokus skal være freds- 
og menneskerettighetsarbeid i lys av 
nessetgjeldingen Bjørnstjerne Bjørnsons 
innsats for ytringsfrihet, undertrykte og 
forfulgte. Med fokus på fredsarbeid har 
en forhåpninger om å kunne trekke elever 
fra inn og utland og en ser at ingen andre 

folkehøgskoler har en slik vinkling. Det er 
Kunnskapsdepartementet som skal god-
kjenne søknaden. Historisk er det svært få 
som får godkjennelse første året de søker, 
men det er slett ikke umulig basert på det 
unike tilbudet prosjektet jobber for å få inn 
i den skolefaglige plan. Flere av fagene er 
forankret i lokal historie og kultur, og ikke 
minst vil naturen være et viktig element 
både i og utenfor skoletiden.

Ny prest i Nesset kommune

Under den stilfulle ordinasjons-
gudstjenesten i Nesset kirke 2. påske-
dag fikk den nye presten Ragnhild 
L.  Nordmark Due en varm velkomst. Så 
vidt en kjenner til er dette den første 
ordinasjonen i Nesset kirke noen gang, 
og det var biskop Ingeborg Midt tømme 
som sto for den høytidelige handlingen. 
Ragnhild er 31 år og kommer flyttende til 
kommunen med mann og to små barn.  

Endelig barnehageavklaring og sammenslåing av 
 barnetrinnet i Eidsvåg sentrum 

Med bakgrunn i plassmangel og avvik 
fra Arbeidstilsynet og Kystlab har det 
vært arbeidet med å finne nye  alternative 
 løsninger for Eidsvåg barnehage. 
Kommune styret vedtok 21. mars å benytte 
skole bygget som huser mellomtrinns-
elevene til ny barnehage fra høsten 
2014. Småskolen og mellomtrinnet i 
Eidsvåg sentrum samles da i ett bygg 
på små skolen. Dagens gymsal rives og 
det bygges nye undervisningslokaler i 
en etasje for å ha kapasitet til elevene 
fra mellomtrinnet og til nye lokaler for 
Kulturskolen.

NAV Nesset har 
 opprettet utstyrspool

Nav Nesset har sammen med 
ungdoms prosjektet opprettet en 
egen utstyrspool. Har kan tilbys 
gratis eller rimelig utlån av utstyr 
for friluft og motorsport slik at flest 
mulig kan få lov å prøve ut ulike 
aktiviteter uten selv å gå til innkjøp 
av dyrt utstyr.  Skolen kan bruke dette 
utstyret i sine  aktiviteter slik at alle 
elever kan ha mulighet til å være 
med på turer både sommer og vinter.

MARS

APRIL

Moderne skiutstyr klart til utlån fra 
 kommunens utstyrspool.Eidsvåg barnehage flytter inn i nye tilpas sede 

lokaler i Mellomtrinnet fra høsten 2014.

Nypresten Ragnhild Lakang Nordmark 
Due var bokstavelig talt i sentrum under 
ordinasjonsgudstjenesten i Nesset kirke 

2. påskedag. Biskop Ingeborg Midttømme til 
venstre og Ragnhilds ektemann Kristian Due 

til høyre. Barna heter Dagny Linnea og Per 
Kristian. Foto: Driva.
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Ungdomsprosjektet med erfaringskonferanse

Ungdomsprosjektet startet i mars 2012 
som et treårig prosjekt mot frafall i 
skolen og bedre fysisk og psykisk helse 
for ungdom i  Nesset. Ansatte i Nesset 
kommune var samlet på Preste gården 
for evaluering etter ett år i prosjektet 
samt for å få motivasjon til  videre arbeid. 
Marco Elsafadi, pris belønt foredrags-
holder og tid ligere basketspiller har 
lang erfaring med arbeid for ungdom på 
skråplan. «Det hjelper ikke bare med 
snakk, ungdom merker om du bryr deg 
om dem. Overbevis ungdom om at du 
liker dem, så kommer man langt».

Aursjøvegen på 
 verdenslisten

Den tyske storavisa Bild Zeitung 
har hver dag en topp 10-liste som 
de presenterer på nett, og søndag 
tok de for seg 10 «drømmeveger». 
Her er den idylliske Aursjø-
vegen med på lista sammen med 
storslåtte veger rundt om i verden. 
Om Aursjøvegen skriver avisa: «I 
Finset/Eikesdalen går Aursjøvegen 
gjennom frodige daler der du med 
flaks kan se bjørner, mår, moskus 
og rein».

Kjemper for å få tilbake fast offentlig tannlege

Med bakgrunn i sviktende økonomi har fylkeskommunen bestemt at den ledige 
tannlegestillingen skal stå ubesatt og at tannhelsetilbudet vil bli opprettholdt ved 
ambulering fra andre tannklinikker. Pensjonister og  politikere frykter for dårligere 
tannhelsetilbud til unge og eldre og ønsker å slåss for å få fast lege dekning tilbake.

Nesset- skolen er blitt landskjent

I Nesset har 50 lærere og 380 elever vært 
med på et omfattende  prosjekt i skriving 
av fagtekst. Faggruppa bestående av 2 
lærere fra Eidsvåg barne- og ungdoms-
skole og 2 lærere fra Eresfjord barn- og 
ungdomskule har lagt til rette for det 
faglige inn holdet, tilrettelagt oppgaver 

og har hatt ansvaret for den faglige 
oppfølgingen av  pro sjektet over 3 år. 
Med prosjektet som bakgrunn, er det 
blitt  laget film som  ligger på Nynorsk-
senteres og Utdannings direktoratets 
nettsider.  Filmen brukes i undervisning 
og kurs over hele landet.

Prøvegåing av ny 
helseløype i Eidsvåg

I Eidsvåg tok vel 70 personer i alle 
aldre utfordringen på Verdens 
aktivitets dag om å være i fysisk 
aktivitet ved å gå den plan lagte 
helseløypa. Helseløypa skal gå 
etter allerede eksisterende veier/ 
gangveier i sentrum og skal  senere 
kobles til Strand promenaden når 
den står ferdig. Helseløypa skal 
være tilrettelagt for alle og være 
et bidrag for å fremme aktivitet og 
helse. 

MAI

Janne Leirstrand Vike var svært fornøyd 
med gjennomføringen av erfarings-
konferansen. Her sammen med motivator 
Marco Elsafadi. 

Ordfører Rolf Jonas Hurlen sammen 
med søsknene Malin og Åsne Larsen 
Stavik som deltok på prøvegåingen av 
den nye helseløypa. Foto: Driva.

Per Einar Strand, Unni Kjelleberg Solli, Laila Mittet, Kirsti Fagerslett og Hans Wasseng 
forteller om et vellykket og landskjent prosjekt om fagskriving. Foto: Driva.
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 Assisterende rådmann 
takker for seg etter 33 år i 
kommunen

Bjørn Stensjø har vært  lojal støtte-
spiller for 6 ordførere og 3 rådmenn i 
sine 33 år i Nesset kommune. Bjørn 
sier at han har hatt mange gode år på 
denne arbeids plassen med mange og 
 varierende oppgaver og gode kollegaer.

Forurenset vann fra Eresfjord vannverk

Store nedbørsmengder lørdag 26. 
juli førte til forurensning av vannet 
fra Eresfjord vannverk. Kommunen 
ba innbyggerne inntil videre om ikke 
å bruke vannet til drikke eller mat-

laging. Rent drikkevann ble transportert 
i store tanker og plassert ut på flere 
steder i Eresfjord tilgjengelig for alle. 
 Problemer med drikkevannet vedvarte i 
det meste av august.

Kongelig fiske i Eira

For tre år siden fikk Kong Harald en 
privat invitasjon til fiskebesøk i Eira da 
han var på offisiell besøk i  kommunen. 

Kong Harald har aldri før fisket i Eira. 
Laks ble det dessverre ikke for kongen, 
selv om det nappet.

Kobolt funn skapte mye 
oppmerksomhet

I sommer har det vært mye opp-
merksomhet rundt funn av gjen-
glemte kasser med radioaktivt 
 materiale som ble funnet på om-
rådet til tidligere Rødsand Gruber. 
Politiet og Statens strålevern ble 
varslet om funnet og kassene ble 
hentet av representanter fra stråle-
vernet. Materialet inneholder det 
radio aktive stoffet kobolt som ifølge 
NTB kan sende ut stråling i femti 
år. De radioaktive kildene stammer 
fra gruvedrift i området og under-
søkelser viser at de er fra 1973. 
Kobolten ble brukt i forbindelse med 
veiing i produksjonen.  Strålingen 
fra materialet som ble funnet på 
 Raudsand skal være ufarlig i dag.

Apejungel i Eidsvåg 
– dugnadsånden lever 
fortsatt

Offisiell åpning av ape jungelen 
i ble foretatt i gråvær og 8 
plussgrader med gratis banan 
til alle jungelbarn. Ape jungelen 
er et lekeområde hvor små og 
store barn blir utfordret til å 
prøve å seg på klatring, hopping 
og balan sering både i og utenfor 
skoletiden. Ape jungelen ligger i 
tilknytting til småskolen i Eidsvåg 
og bak står 1000 dugnads timer 
fra ivrige  foreldre, spille midler og 
 kom munalt tilskudd.

JULI

JUNI

Kongen og klepperne på Kavlimoen

Etter en formidabel arbeidsinnsats i 
jord, sand og sølevann kunne Foreldre-
utvalget ved småskoletrinnet ved 
Eidsvåg barne- og ungdomsskole 
søndag 9. juni overrekke kommunens 
nye aktivitetsarena.

Kommunestyret takket avtroppende ass. 
rådmann Bjørn Stensjø for inn satsen med 

bilde og blomster.
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Marit vant «Tomtesjansen»

Marit Helde fra Vistdal vant den siste 
av tre boligtomter som  Nesset kom-
mune har trukket ut blant avgangs-
elevene i kommunen de siste 3 årene. 
Marit ble glad og overrasket da hun 
fikk telefonen fra ordføreren om at 
hun hadde blitt trukket ut som vinner. 

Gevinsten er ikke helt uten betingelser. 
Vinnerne må alle  bygge på tomta de 
har vunnet, men har noen år på seg for 
å innfri dette. Det kan godt hende at 
jeg vil bosette meg i  kommunen. Vi får 
se, smiler den fornøyde vinneren. 

Damene tar over

Med ansettelsen av Anne Grete Klokset 
som assisterende rådmann består hele 
den administrative ledelsen i Nesset 
kommune av damer i sin beste alder. 
Rådmann Liv Husby ser poenget i at det 
tidligere så mannsdominerte ledelsen 
på kommunehuset er i ferd med å bli 
overtatt av kvinner, men mener ingen av 
kommunens innbyggere behøver å bli 
skeptiske av den grunn.

Flott gjennomført 
Bjørnsonfestival

Bjørnsonfestivalen er en av 
 Norges viktigste litteraturfestivaler 
og arrangeres både i Molde og i 
Nesset. Mange av arrangementene 
under festivalen legges til Nesset og 
med Nesset prestegard som sentral 
lokalitet. Etter dager med forfatter-
besøk på skoler og barnehager, 
litteraturcruise med BF Mardøla, 
litteraturkveld med Linda Eide og 
bokdykk på Nesset folkebibliotek, 
ble punktum for årets festival satt 
på Nesset prestegård søndag i 
nydelig sensommer vær. Festi-
valen avsluttet med gudstjeneste 
i ku fjøset, omvisning på gården, 
utstilling med festivalkunstner Britt 
Ragna Westhagen og mye mer. Et 
meget vellykket arrangement.

AUGUST

Økonomisjef Solfrid Svensli, personalsjef 
Anne-Karin Sjøli, rådmann Liv F. Husby 

og påtroppende ass.rådmann Anne Grete 
Klokset.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen overrakte blomster og tomtebevis til Marit Helde.
Litteraturkveld i Fjøsen med Linda Eide 
trakk fulle hus.
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Skuledag fra 1953 i 
 Vistdalen

Vistdal skule er 60 år i år, og 
skule dagen «Ein skuledag i 1953» 
 markerer starten på dette jubileums-
året. Torsdag 19.  september 
gjennomførte elevar og lærarar ein 
bortimot ein autentisk skule  dag, 
slik den var i 1953. Elevane fekk ein 
smakebit frå både bibelsoge, gamle 
leikar og lesebøker, samt  skriving 
med penn og blekk. I tillegg for-
talte Rolf Lange og Vigdis Indbjør 
gode  historiar fra skuletida si på 
1950- talet. 

Nesset på nett-topp

Nettsidene til samtlige kommuner i 
Møre og Romsdal er testet.  Nesset 
kommunes hjemmeside er best i 
distriktet. Det er nettsidens innhold, 
til gjengelig og brukertilpasning er 
år saken til at Nesset gjør det bra og 

havner på 2. plass i fylket. Kun Aure er 
bedre enn Nesset i undersøkelsen som 
er utført av Direktoratet for forvaltning 
og IKT. De har testet nettsidene til 
samtlige norske kommuner. Enhets-
leder for Servicekontoret Hildegunn 

Kvernberg Blø sier at nettsiden er 
et prioritert arbeidsområde for alle 
virksomheter i Nesset kommune. Nå 
har arbeidet gitt resultater. Direktoratet 
som jobber med nettinformasjon løfter 
Nesset fram som en av de aller beste.

Omsorgsprisen 2013

Fylkesmannen tildelte under årets 
omsorgskonferanse Omsorgs-
prisen 2013 til prosjektet «Aktive 
 seniorer i Nesset». I Fylkesmannen 
 begrun nelse for tildelingen heter det: 

«Årets prisvinnar har lagt stor vekt 
på systematisk førebyggande ar-
beid både på system- og individnivå. 
Kommunen har auka satsing på 
helsefremjande og førebyggande 
tiltak, og har sett fokus på det friske 
og det brukaren sjølv meistrar. Det 
er og sett fokus på tverrfagleg og 
tverrsektorielt arbeid, med høy grad 
av brukarmedverknad. Det er eit godt 
døme på samarbeid mellom frivillige, 
kultur og omsorg, og kommunen har 
eit innovativt arbeid innan folkehelse 
og førebygging i tenestene. Dette er 

eit godt døme for andre kommunar i 
Møre og Romsdal.» 

Prosjektet er et samarbeid mellom 
ergoterapi-, fysioterapi- og hjemme-
tjenesten, samt aktivitetstjenesten og 
feieren i Nesset. Arbeidet har blant 
annet gått ut på at alle innbyggere 
over 65 år, som har ønsket det, har 
fått besøk hjemme. Formålet har vært 
forebyggende arbeid og kartlegging 
av hva som skal til for å kunne bo 
hjemme lengst mulig. Etter ønske 
fra Pensjonistforeninga i Nesset ble 
informasjonen om tjenestetilbudet i 
pleie og omsorg også lagt fram i form 
av ei brosjyre. Et av tiltakene som 
 virkelig har slått an er trimgruppe 
(med påfølgende kaffe) hver mandag i 
regi av fysioterapitjenesten.

SEPTEMBER

 Lærar Laila Brakstad underviser 
 elevane ved Vistdal skule i Bibelsoge.

Rådmann Liv F. Husby, ordfører Rolf Jonas Hurlen, Helse- og omsorgssjef Jan  Karstein 
Schjølberg og folkehelsekoordinator Mari Husan mottok omsorgsprisen 2013.
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OKTOBER
Nesset i fylkestoppen på service 

Både Direktoratet for forvaltning 
og IKT (DIFI) og Forbrukerrådet har 
testet alle landets kommuners service 
og nettsider denne høsten. Nesset 
kommune kom på 2. plass i Møre 
og Romsdal fylke i begge testene. I 
Forbruker rådets test har de utgitt seg 
for å være privatpersoner og henvendt 
seg til kommunene, med spørsmål 
folk flest lurer på, pr. telefon, e-post 
og via  kommunenes nettsider. Hver 
kommune har tilsammen fått 19 
henvendelser. Dette for å teste service, 
tilgjengelighet og informasjonskvalitet. 
Det gis maks 100 poeng og Forbruker-
rådet har satt grensen på 75 poeng for å 
blir «godkjent» servicekommune. Det var 
kun Ålesund og Nesset som fikk «god-
kjent-stempelet» i Møre og  Romsdal. 
Nesset endte opp på en  hederlig 35. 
plass av alle landets 428 kommuner. For 
servicekontoret, som ofte er den som 

møter brukerne pr. telefon og skranke 
først, er det viktig med god kontakt med 
de øvrige enhetene. Resultatet av disse 
testene gir oss inspira sjon til det videre 

arbeidet og et signal om at vi er på rett 
veg – vi har fortsatt noe å strekke oss 
etter! 

Slutt på manuell 
 betaling

Nesset legekontor har gått over fra 
manuell til automatisk  betaling. 
Lege Andre Liepelt forteller at 
strengere krav til håndtering av 
kontanter og regnskapsføring er 
bakgrunnen for at landets lege-
kontor får installert betalings-
automater. Automatene er greie å 
bruke. Det er bare å følge instruk-
sjonene som blir gitt på skjermen 
og lytte på stemmen som gir 
instruksjoner om fremgangsmåte.

Til Skottland for å lære

Over 50 lærere og assistenter fra skolene 
i Nesset dro med kurs for Edinburgh i 
Skottland. I Skottland har de kommet 
langt i bruk av elevvurdering som en 
viktig del av læring for elevene. Studie-
turen, som både omfatter skolebesøk, 
foredrag og eget arbeid, er en del av ei 
langsiktig satsing på dette også i Nesset. 

Den vurderinga eleven får daglig har 
stor betydning for læringa. Personalet i 
Nessetskolen ønsker å bli enda bedre på 
dette feltet. Derfor drar over 50 lærere og 
assistenter til Edinburgh for å lære mer. 
6 forskjellige skoler skal besøkes for å 
få informasjon om hvordan de gjør dette 
helt konkret i klasserommet.

Skjermfokusert: Hildegunn K. Blø forteller at nettsiden er et prioritert arbeidsområde for 
alle virksomheter i Nesset kommune. Nå har arbeidet gitt resultater. Direktoratet som job-
ber med nettinformasjon løfter Nesset fram som en av de aller beste. Foto: Hugo Tingvoll.

 Hele reisefølge samlet i Edinburgh.
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NOVEMBER

Vil bosette flyktninger

Nesset kommunestyre sa ja etter 
3. gangs behandling til IMDIs an-
modning om å ta imot 10 flyktninger 
pr år i 3 år i  perioden 2014 til 2017. 
En spennende utfordring for både 
innbyggere og administrasjon. 

Integreringstilskuddet skal dekke 
kommunene sine gjennomsnittlige 
utgifter ved bosetting og  integrering 
i bosettingsåret og de fire neste 
årene. Tilskuddet skal bidra til 
at kommunene gjennomfører et 
planmessig og aktivt bosettings- og 
integreringsarbeid, med sikte på 
at de bosette skal komme i jobb og 
greie seg selv. Erfaringene viser 
at et godt arbeid de første årene 
bidrar til lavere utgifter i åra etter at 
tilskuddet har falt bort.

Nesset årets ungdomskommune

Vibeke Remmen og Marie Solgard 
 presenterte heimkommunen på ein 
så god måte at prisen gjekk til dei. 
Kriteriar for å få denne utmerkinga 
er at  kommunen må legge til rette for 
samarbeid og medverknad for ungdom, 

skape gode møteplassar og bidra til all-
sidige fritidstilbod. Ungdomsprosjektet 
med utstyrspoolen, eit allsidig fritids-
tilbod og arbeidet i UKS var blant dei 
tinga som vart trekt fram. Vi gratulerer!

Fikk Carnegies heltemedalje og diplomer

Arne Svensli fikk Carnegies helte-
medalje i sølv og Erik Kvernberg, Ola 
Aarstad og Lars Kristian Kvernberg fikk 
diplomer for sin livreddende innsats 
da Sondre Svensli ble berget etter 
å ha blitt tatt av ras på Jamtetind i 
 Eresfjord den 21. februar. Utdelingen 
fant sted på  kom munens Skikveld hvor 
tema var sikkerhet i fjellet. Ordføreren 
fortalte historien om den dramatiske 
dagen på Jamtetind, og det helte motet 
som ble utvist av Arne Svensli, Erik 
 Kvernberg, Ola Aarstad og Lars Kristian 
 Kvernberg. Alle tok sin tørn og alle var 
de del aktige i rednings aksjonen. Arne 
Svenslis innsats ble framhevet spesielt. 
Hans  snarrådighet og handlekraft ved 
at han greide å følge raset på ski og 
umiddelbart kunne lokalisere og starte 
gravingen etter Sondre, var nok en sterkt 
medvirkende årsak til at det gikk så bra.

Nesset er utpeikt til årets beste ungdomskommune i fylke. Det var under  Ungdommens 
fylkesting i Surnadal i helga, at prisen vart overrekt til representantane frå UKS i  Nesset. 
F.v Åse Kristin Ask Bakke, Vibeke Remmen, Marie Solgard og Asgeir Stavik Hustad.
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DESEMBER
Vekstkommuneprogrammet er avsluttet, men lever videre…

Vekstkommuneprogrammet som 
ble etablert høsten 2009 ble formelt 
avsluttet 31.12.2013. John Helge  Frøystad 
og Pia Nordli har vært de ansatte i 
 programmet. Vekst kommune programmet 
har i perioden satt i gang flere pro-
sjekt med spesielt fokus på nærings- og 
befolkningsutvikling. Formålet har vært 
å bidra til nye arbeids plasser, øke til-
flyttingen til Nesset og tilrette legge for 
økt  aktivitet i reiselivet. Vekstkommune-
programmet har gjennomført en 
rekke tiltak for å øke verdi skapningen 
i  Nesset, og har vært en viktig støtte-
spiller og bidragsyter til både nærings-
livet og bygdene rundt om i kom munen. 
Ikke alle tiltak og  formaliteter er 
avsluttet. Formann skapet vil derfor 
ta over som styre for Vekstkommune-
programmet inntil  disse er ferdigstilt 
i løpet av 2014. Kommunen har de 
siste par årene vært opptatt av at det 
viktige samfunns- og utviklings arbeidet, 
som er startet opp i Vekst kommune-

programmet, blir videreført i kommune-
organisa sjonen. Kommune styret vedtok 
derfor i møte den 25.4.2013 å endre Enhet 
for teknisk drift til  Enhet for teknisk, 
samfunn og utvikling. Den nye enheten 
vil i samarbeid med nærings hagen og 
næringsforumet være de aktørene som 

skal være tilrette leggere og pådrivere 
for vekst og utvikling i Nesset. Vekst-
kommuneprogrammet i sin opp rinnelige 
organi sering ble derfor formelt avsluttet 
den 31.12.2013, men lever videre i Enhet 
for teknisk, samfunn og utvikling. 

Gratis strøm til innflyttere i tomme hus

Mange kommuner har arbeidet aktivt 
med sikte på å få ny bosetting i tomme 
hus. I Nesset ble prosjektet «Folk i alle 
hus» gjennomført med mål om å selge 
10 småbruk. Resultatet ble 15. Det gikk 
så bra at vi bestemte oss for å prøve det 
samme med tomme hus og eneboliger, 
sier kontaktperson for prosjektet, Hege 
Jørstad. Men for å skaffe leietakere, 
måtte vi ha ei gulrot. I samarbeid med 
Nesset kraft besluttet kommunen at de 

fem første som meldte flytting til Nesset 
skulle få gratis kraft i et år. Onsdag var 
flere av de fem innflytterne til stede for 
offisielt å få overrakt strømavtalen. På 
lista over «strømmottakere» er både 
hjemflyttede og nyinnflyttede, og både 
Eresfjord, Ranvik og Litauen er repre-
sentert. Dette er de fem heldige: Sipila 
Rimvydas, Bjørn Sandvik, Isabell Bersås 
Gjøvik, Johnny og Anita Oddvin Hoem og 
Jokubauskas og Aista Gintautas

Etablerer snøscooter-
løyper

Miljøverndepartementet har åpnet for 
at alle kommuner som i høst søkte 
om deltakelse på prøve ordningen med 
etablering av snøscooter løyper får 
delta. Det vil likevel ikke være aktuelt 
med god kjenning av snøscooter løyper 
i Nesset for vintersesongen 2014. 
Nesset kommune deltar på forsøks-
ordning der kommunen gis adgang 
til å legge til rette for snøscooter-
løyper. Miljøvern departementet har 
laget en standardisert forskrift som 
beskriver  bestemmelser for forsøket. 
For skriften setter krav om at alle 
snøscooterløyper som etableres 
til fornøyelseskjøring skal tas inn i 
kommuneplanens arealdel eller i en 
reguleringsplan. Utvalg for teknisk, 
næring og miljø foreslo i sak 045/2013 
ei arbeidsgruppe som skal avklare 
forslag til snøscootertraseer og 
bestemmelser som skal  vurderes 
nærmere i kommune planens 
 areal del.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen takker prosjektleder John Helge Frøystad for innsatsen over 4 år.

Ordfører Rolf Jonas Hurlen, prosjektansvarlig Hege Frisvold Jørstad, Aiste 
 Gintautas og sønnen Ignas, Siplia Rimvy, Johnny Oddvin Hoem og Knut Arne Vike 
fra Nesset kraft. Foto: Hugo Tingvoll.
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Årsmeldingene og årene blir fort 
 historie, men for både kommunens 
ansatte og politikere er de blitt viktige 
 evalueringer og oppslagsverk, som 
gir oss omfattende informasjon om 
 kommunens virksomhet gjennom årene. 
Viktig informasjon og  fakta som er med 
på å legge grunnlaget for det videre 
arbeidet med å utvikle enhetenes og 
kommunens mange tjeneste tilbud.

Politisk virksomhet
Året 2013 har vært et år med antall møter 
som tidligere år, men med færre saker. 
Spesielt gjelder dette for kommunestyret 
og utvalget for helse, oppvekst og kultur. 
Utvalg for teknisk, næring og miljø er til
bake på sitt tidligere aktivitetsnivå og råd 
for eldre og funksjonshemma har hatt en 
betydelig økning i antall  saker i forhold 
til tidligere år. Fullstendige inn kallinger, 
saklister og protokoller fra møtene 
ligger på kommunens hjemmesider 
under fanen Politikk og Politiske saker. 
Kommunestyremøtene er også lagt ut på 

nett med egne lydfiler. Av saker som er 
behandlet i 2013 kan det nevnes:
• 6/13: Planstrategi for Nesset 2012–

2015.
• 11/13: Tilrettelegging av kommunale 

bygg for mer effektiv og rasjonell drift 
av barne hage, barneskole og kultur
skole.

• 13/13: Godkjenning av søknad om å 
få opprette Eresfjord Folkehøgskole, 
freds og menneskerettskolen.

• 26/13: Organisasjonsendringer i 
 Nesset kommune. (Enhet for teknisk 
drift endres til Enhet for teknisk, sam
funn og utvikling.)

• 32/13: Opprettelse av arbeidsgruppe 
for gjennomgang av kommunale eien
dommer og bygningsmasse. 

• 46/13: Farmen friluftsbarnehage, 
søknad om drifts og kapitaltilskudd 
for driftsåret 2013/2014.

• 54/13: Evaluering av interkommunal 
legevakt.

• 58/13: Forprosjekt interkommunalt 
samarbeid i Romsdal – oppnevning av 
arbeids gruppe.

Årsmeldingen og regnskapet for 2013 viser omfanget av tjenestene 
våre 260 årsverk og 350 ansatte leverer til kommunens innbyggere. 
Den viser at det er mye å glede seg over i Nesset, og at vi har dyktige 
og engasjerte ansatte som arbeider målrettet for at Nesset skal bli en 
enda mer attraktiv og god kommune.

ORDFØREREN 
HAR ORDET

Politiske råd og utvalg

Antall møter Antall saker

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Kommunestyre 8 8 9 9 124 154 143 110

Formannskap 14 11 12 11 149 151 141 130

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 6 6 6 7 40 38 71 46

Utvalg for teknisk, næring og miljø 7 9 4 6 55 53 33 47

Arbeidsmiljøutvalget 4 1 3 4 21 8 18 12

Administrasjonsutvalget 4 4 3 3 22 21 11 11

Råd for eldre og funksjonshemma 2 3 2 2 9 10 9 17

Klagenemnd – rett til helsehjelp 1 0 0 0 1 0 0 0

Ungdommens kommunestyre 3 5 5 4 17 21 27 23
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• 68/13: Finansiering av planarbeid – 
Gang og sykkelveg mellom Klokset 
og Rød.

• 78/13: Eresfjord vannverk – Plan for 
gjennomføring av tiltak for å bedre 
vannkvalitet.

• 86/13: Anmodning om bosetting av 
flykt ninger.

• 92/13: Gjennomgang av pleie og 
omsorgs tjenesten – forslag til 
endringer.

• 105/13: Inntak til ledige barnehage
plasser i Nesset kommune utenom 
årlig hoved opptak.

• 106/13: Økonomiplan 2014–2017 og 2 % 
reduksjon.

• 109/13: Godkjenning – Forskrift om 
kommunalt forsøk med snøscooter
løyper. 

Det er protokollert 32 innmeldte spørs
mål og 3 interpellasjoner. Spørsmål som i 
hovedsak dreier seg om oppfølging av og 
status på politiske vedtak. 

Kommunestyret har gitt to hørings uttaler:
• 67/13: Høringsuttale til regional del

plan for tannhelse – om å bevare den 
lokale tannklinikken med fast ansatt 
tann lege.

• 82/13: Høringsuttale til tjenestebolig 
og bopliktordningen for prester 
–  anmodning om at Opplysning
svesenets fond skal videreføre sitt 
eier skap og sine forpliktelser på 
Nesset prestegard. 

Formannskapet er tiltaksnemnd og har 
to møter i året hvor lokal samfunns
utvikling er satt på den politiske dags
orden. I møtene har også Nesset 
Næringsforum og Vekstkommune
programmet deltatt. 

Formannskapene i Sunndal og Nesset 
har hatt et felles møte den 28. mai 2013. 
Her ble det tatt opp saker og samarbeid 
om Regional plan for Dovrefjell, ROS og 
beredskapsarbeid og videre muligheter 
for tjenestesamarbeid.

Økonomi
Fra 1.1.2013 ble det lagt opp til en økning 
av rammen for politisk virksomhet. Dette 
som en følge av vedtak i kommunestyret 
om revidering av godtgjøringsreglement 
for folkevalgte. Regnskapet for den 
politiske virksomheten viser et mindre 
forbruk på budsjettet på kr 83 921 og en 
økning fra 2012 på kr 420 168.  

2013 ble det første hele året med papir
løse møter og lesebrett for kommune
styre, formannskap, utvalg for teknisk, 
næring og miljø og utvalg for helse, 
oppvekst og kultur. Det er ikke be
regnet reduserte kostnader på denne 
 investeringen, men erfaringene med 
bruken så langt er gode.

Årets omsorgskommune og 
 ungdomskommune
Nesset har de siste årene mottatt 
Arbeids miljø prisene fra både KS og 
KLP og Fylkesmannens Landbrukspris. 
I 2013 ble vi tildelt Omsorgsprisen for 
 pro sjektet «Aktive seniorer i Nesset» 
og kåret til Årets ungdomskommune 
av Ungdommens fylkesting. Priser og 
utmerkelser som viser at vi har dyktige 
og engasjerte ansatte, som bidrar til at 
kommunen blir lagt merke til utover i 
fylket og landet.  

Folketallsutvikling
Folketallet i Nesset økte med 6 per soner 
i 2013. Fra flere hold blir det påpekt at 
sentrums utvikling og besøksturisme 
(hytte bygging) vil være viktige tiltak for 
vekst og utvikling i Nesset.  Kommunen 
vil i løpet av vinteren legge ut sentrums
planen til 1. gangs høring. Dette er et ar
beid hvor vi samarbeider med fylket gjen
nom det såkalte Tettsteds programmet. 
Kommunen har også de  siste årene god
kjent flere regulerings planer og hyttefelt. 
Flere er på gang og vi har i dag et godt 
tilbud av hyttetomter med ulike kvaliteter 
fra sjø til fjell rundt om i hele kommunen.

Økonomisk resultat

2013 2012

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Politisk virksomhet 2 406 079 2 490 000 83 921 3,4 % 1 985 911

Seniordans med ordføreren.
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Det er hyggelig å registrere den relativt 
store byggeaktiviteten i kommunen. I 
året er det gitt byggetillatelser til 6 hus, 
13 leiligheter og 17 hytter. Kommunens 
utfordring er å bidra til å opprettholde 
denne gode utviklingen. Snøballen må 
fortsette å rulle!

Regionalt samarbeid om nærings
utvikling blir også trukket fram som et 
viktig fokusområde for små distrikts
kommuner. Selv om vi er opptatt av 
å skape enda flere arbeidsplasser i 
egen kommune, må vi også ha med 
oss at det i fremtiden fortsatt vil være 
 mange som vil bo i Nesset og jobbe i 
andre  kommuner. Fylkesstatistikken 
for 2012 viser at vi har en arbeidsplass
dekning på 60 % og at 46,7 % av våre 
sysselsatte pendler ut av kommunen 
på arbeid. Det er Molde (310), Sunndal 
(185) og Rauma (35) som er de største 
pendler kommunene. Andre vegen er det 
 Gjemnes (39), Molde (25) og Sunndal (24) 
som er de største pendlerkommunene 
inn til Nesset.

Vekstkommuneprogrammet
Vekstkommuneprogrammet  startet 
 høsten 2009 og ble avsluttet den 
31.12.2013. Prosjektet ble etablert med 
ambisiøse mål om nye arbeidsplasser 
og å snu den negative befolknings
utviklingen. Selv med god forankring i 
næringslivet i oppstarten av  programmet 
viser erfaringene at potensialet for vekst 
og utvikling i næringslivet har vært 
begrenset. Dette kommer spesielt til 
uttrykk i SMBUtviklingsprogrammet 
hvor hensikten var å utvikle nærings
livet i kommunen med å bidra til å trygge 
dagens arbeidsplasser og etablere nye. 
17 bedrifter deltok i oppstarten og 1 
fullførte. Vekstkommune programmet har 
derfor i hovedsak fokusert på prosjekt i 
egen regi i samarbeid med ulike aktører. 
Dette har vært prosjekt som Folk i alle 
hus, Folkehøgskole i Eresfjord, Cruise 
Eresfjord og sentrumsutvikling.  Arbeidet 
i Vekstkommuneprogrammet blir videre
ført i Enhet for teknisk, samfunn og 
utviklivng. 
 
Enhet for teknisk, samfunn og 
 utvikling (TSU)
Gode kommunale tjenestetilbud er ikke 
alene nok for å snu utviklingen i folke
tallet. Arbeidsplasser, tilgang på boliger 
og sentrums og bygdeutvikling er 
viktige forhold som i sum vil kunne være 
med på å snu utviklingen. I Nesset er 
det nødvendig at kommunen videre fører 
dette arbeidet som pådriver og tilrette
legger for tiltak som kan føre til vekst 
og utvikling. 

Folketallsutvikling

Krets 2008 +/- 2009 +/- 2010 +/- 2011 +/- 2012 +/- 2013

Ranvik 70 4 74 -5 69 3 72 -1 71

Tjelle/Gussiås 118 -7 111 2 113 0 113 -11 102

Rød/Høvik 311 18 329 -16 313 2 315 10 325

Eidsvåg 1 124 -30 1 094 -26 1 068 24 1092 -19 1073

Raudsand 304 1 305 -4 301 0 301 -1 300

Eidsøra 310 12 322 3 325 -1 324 4 328

Bugge 74 2 76 2 78 -2 76 9 85

Vistdal 281 -1 280 -13 267 -3 264 2 266

Eresfjord 404 4 408 -24 384 -5 379 -5 374

Eikesdal 80 -5 75 -5 70 -2 68 3 71

Folketall 3 076 -2 3 074 -86 2 988 16 3 004 -9 2995 3001 6

Ordføreren på kajakk-kurs sammen 
med ungdommer i Nesset.

Tall for 2013 er ikke tilgjengelige før april 2014.
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«Skjebneåret 2014»?
Kanskje en dramatisk tittel på dette 
kapitlet, men i 2014 vil det bli tatt en rekke 
beslutninger på regionalt og nasjonalt 
nivå som i større eller mindre grad vil 
ha betydning for hvordan vi skal kunne 
lykkes med utviklingen av kommunen i 
ønsket retning. Saker som det har vært 
arbeidet med i kommunen de siste årene. 

Kommuneplanen
Kommuneplan for Nesset kommune 
2012–2020 ble vedtatt av kommunestyret 
i møte den 29. mars 2012. Fylkes mannen 
var ikke enig med oss i etableringen av 
Eikesdal alpin, ervervsområde  Aur stupet, 
sykkelsti Torbuhalsen, bolig areal 
 Langset og område for oppdretts
anlegg i  Fressvika. Følgelig ble disse 
inn  sigelsene oversendt til Miljøvern
departe mentet for endelig behandling. 
Plan  avdelingen i Miljø vern departementet 
ble den 1.1.2014 lagt ned og overført til 
det nye  Kommunal og moderniserings 
departementet (KMD). Svar fra KMD 
ventes i løpet av 1. halvår i 2014. 

Arbeidsgiveravgiften
Dette er en av de viktigste nærings
politiske sakene i Nesset på lange tider. 
Fra og med 1.1.2014 var den opprinnelige 
planen at næringslivet og kommunen 
måtte betale 14,1 % i arbeidsgiveravgift. 
Etter politisk press lokalt og nasjonalt 
er det åpnet for at Nesset og andre 
distrikts kommuner får videreført den 
 differensierte arbeidsgiveravgiften. For 
vår del har vi argumentert for å gå fra 
sone 1a med en arbeidsgiveravgift på 
10,6 % til sone 3 med en arbeidsgiver
avgift på 6,4 %. Det er ventet svar fra 
KMD i løpet av 1. halvår 2014 og den nye 
ordningen vil tre i kraft fra 1.7.2014. 

Felles sjukehus for Nordmøre og 
 Romsdal
Kommunestyret mener at ett felles sjuke
hus vil kunne gi det mest fremtidsrettede 
og beste sjukehus tilbudet for regionen 
og våre innbyggere. Kommune styret har 
også vært tydelige på at det nye sjuke
huset må plasseres på Hjelset. Endelig 
plassering av nytt sjukehus skal vedtas 
i styremøte for Helse MidtNorge den 
18. desember 2014.

Nesset prestegard
Nesset kommune har gitt uttale til 
høringen om tjenestebolig og boplikt
ordningen for prestene. Her mener 
myndighetene at den generelle boplikt
ordningen bør avvikles, og at det som 
unntak fra hovedregelen bør være boplikt 
i de kirke og kulturhistorisk mest verdi
fulle fondsboligene. Opplysnings vesenets 
fond (OVF) planlegger å selge de boligene 
som ikke gir boplikt. Kommune styret 
sitt syn i motsetning til OVF er at Nesset 
prestegard er en av de mest verdifulle 
kirke og kultur historiske prestegardene 
i landet. OVF må derfor videreføre sitt 
eierskap og sine for pliktelser på preste
garden.  Høringen og uttalene ligger til 
 behandling i Kultur departementet, og det 
ventes en av klaring i løpet av året. Bo
plikten vil etter all sannsynlighet bli opp
hevet av Stortinget. Like sannsynlig er det 
at det er styret i OVF som avgjør hva som 
skal skje videre med Nesset prestegard.

Aurarevisjonen
Kommunene Lesja, Sunndal og  Nesset 
sendte inn sine krav om revisjon for 
 Aura reguleringene i 2004 med blant annet 
krav om minstevannføring i Aura og eget 
nærings fond til de berørte  kom muner. 
10 år senere ligger saken fortsatt til 
behandling i NVE. Gjennom årene har 
det vært mye fram og tilbake i forhold 
til hvordan revisjonene skulle gjennom
føres. I 2012 kom det egne retnings linjer 
for revisjon av konsesjonsvilkårene for 
vassdrags reguleringer. Formålet med 
revi sjonene har blitt å bedre miljø
forholdene i vassdragene, dette blant 
 annet vurdert opp mot krafttap ved krav 
om minstevannføring i det enkelte vass
drag. I 2013 kom det en prioritert liste fra 
Direktoratet for Naturforvaltning og NVE 
over de ca. 400 vannkraftkonsesjonene 
fordelt på 187 vassdrag som kan revi
deres innen 2022. Rapporten inneholder 
direktoratenes anbefalinger av hvilke 
vassdrag som bør prioriteres ved revisjon. 
50 vassdrag i landet er gitt høy prioritet og 
Aura er ett av disse. Det er derfor fortsatt 
uvisst når resultatene av Aurarevisjonen 
vil foreligge.

Lensmannskontoret
Lensmannskontoret har vært satt under 
press de siste 10 årene. Dette som en 
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følge av ressurssituasjonen i politiet. 
Det siste utspillet kom i  arbeidet med 
Politi analysen (NOU 20139) og for slagene 
om å redu sere antall politi distrikter fra 
27 til 6 og antall lensmanns kontorer 
fra dagens 354 til 203. I vårt fylke er 
10 lensmanns kontor foreslått ned
lagt. Nesset er ikke foreslått nedlagt i 
 Politianalysen. Politianalysen har vært 
ute på høring med høringsfrist 1.  oktober. 
Det er ventet at det i løpet av 2014 vil 
 komme en sak for  Stortinget som sier noe 
om  organiseringen og ressurs bruken i 
politiet.
 
Eresfjord Folkehøgskole
Gjennom Vekstkommuneprogrammet 
er det satt i gang et arbeid for å  etablere 
folke høg skole i Eresfjord – Eresfjord 
folke høgskole, freds og menneskeretts
skolen. Den 21.03.13 vedtok kommune
styret å sende søknaden med søknads
frist 1. april til Kunnskaps departementet. 
Som ventet kom vi ikke gjennom i 
1.  runde. Etter den tid har det vært 
 arbeidet med å få på plass aksjekapital i 
et eiendomsselskap, og flere ideelle eiere 
i stiftelsen som skal stå som drivere av 
skolen. Ny søknad vil bli sendt i innen 
fristen 1. april 2014. For første gang på 
mange år åpnet regjeringen i Stats
budsjettet 2014 for å gi støtte til etablering 
av en ny folkehøgskole i Kristiansand. 
Dette etter 10 års venting. Søknaden 
fra Eresfjord blir vurdert å være god og 
realistisk fundert. For å lykkes med å 
vinne gjennom med statsstøtte til folke
høg skolen vil det være nødvendig med en 
god søknad og et stykke politisk arbeid 
inn mot både Folkehøgskolerådet og 
Kunnskaps departementet. 

Kommunereform
For å kunne gi våre innbyggere best 
 mulige tjenester er vi avhengige av å 
samarbeide med andre kommuner. Vi 
har pr dags dato ca. 40 ulike  formelle 
samarbeids ordninger med våre nabo
kommuner. Det ser ikke ut til å bli mindre 
i årene som kommer, og den  varslede 
kommunereformen vil tydelig vis legge 
press, spesielt på de små kommunene, til 
å vurdere de ulike samarbeids ordningene 
opp mot  alternative organisasjons
endringer som kommune sammenslåing 
og større, robuste og bærekraftige 
kommuner. I Nesset har vi hatt  temaet 
på dagsorden i flere år. I 2011 hadde 
vi til behandling i kommunestyret en 
intensjons avtale med Sunndal om utvidet 
samarbeid. Kommune styret var her 
positive til mer samarbeid, men ønsket 

ikke å gå videre med å vurdere sam
kommune som samarbeidsform. Våren 
2012 hadde vi til behandling en til svarende 
sak fra Romsdal Regionråd. Den gikk på å 
fremme konkrete forslag til samarbeids
områder mellom romsdals kommunene 
og utarbeide forslag om en forpliktende 
samarbeidsmodell. Saken kommer til 
behandling i kommunestyret i løpet av 
vinteren/våren 2014. 
 
Regjeringen har oppnevnt et eget 
ekspert utvalg som på fritt faglig grunnlag 
skal gjennomgå og foreslå prinsipper og 
kriterier for en ny kommuneinndeling. 
Ekspertutvalget skal levere to rapporter: 
En delrapport den 24.mars 2014 som 
skal ta utgangspunkt i at alle kom muner 
skal kunne løse sine oppgaver selv. Ut
valget skal her angi hvilke kriterier som 
skal  ligge til grunn for at kom munene 
skal greie det. I sluttrapporten den 
1.  desember 2014 skal ekspertutvalget 
vurdere kriterier kommunene bør opp
fylle for å ivareta mulige nye oppgaver.  

Grunnundersøkelsene
Arbeidet med sentrumsplanen med 
strandpromenade og badestrand og 
regulerings planen for Holtan området 
med flerbrukshall, stoppet opp i 2012. 
Dette som en følge av inn sigelse 
fra NVE om grunnundersøkelser i 
 Eidsvågområdet. Saken ble behandlet i 
kommune styret den 12.4.2012. Snart to 
år etter venter vi fortsatt på  nød vendige 
 avklar inger fra NVE for å komme 
 videre med både sentrumsplanen og 
regulerings planen for Holtanområdet. 

Sluttord
Årsmeldingen viser at vi har et høgt 
aktivitetsnivå i Nesset: Mye skjer, mye 
er på gang og utfordringene står i kø. 
Om vi greier å lande alle nevnte saker til 
vår fordel i 2014 står igjen å se. Kanskje 
må noen saker modnes enda mer i ulike 
direktorat og departement. Politikk blir 
derfor med rette snart en egen olympisk 
gren i tålmodighet. Uansett er sakene 
satt på dagsorden, og der blir de til de har 
fått sin avklaring. 
 
Ordføreren vil til slutt benytte 
 anledningen til å takke politiske  kol legaer, 
rådmannen, kommunens ansatte, 
nærings livet og alle ildsjelene i frivillige 
i lag og organisasjoner som står på for 
at Nesset skal være en kommune hvor vi 
alle trives og har det bra.

Brosjyre for Romsdal regionråd.

20 NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2013

-�111�-



O
R

G
A

N
IS

A
S

JO
N

E
N

Rådmannen har ordet 22

Organisasjonskart 24

Hovedmål og verdier 24

Medarbeidere og organisasjon 25

Økonomi 31

-�112�-



Det utføres mye godt arbeid i Nesset 
kommune og det ytes tjenester av svært 
god kvalitet. Men dette koster også, 
noen vil si mer enn nødvendig. KOSTRA
sammen ligningene viser fortsatt at 
vi har høye kostnader både innenfor 
pleie og omsorg, barnehage og skole i 
forhold til mange andre kommuner. En 
må derfor i de neste år ha fokus på å 
tilpasse  aktivitets og tjenestetilbudet 
ytterligere i forhold til kommunenes 
inntekts ramme. Når det er sagt, så 
 leverte alle enhetene et regnskap inne
for sine tildelte økonomiske rammer. 
Regn  skapet for driften av kommunen 
viste et mindreforbruk på kr 3,1 mill. 
eller 1,6 %. Det viser et bilde av beviste 
og dyktige stabs og enhetsledere som 
er i stand til god planlegging igjennom 
hele året. 

Sluttregnskapet for kommunen 
 under ett, viste et mindreforbruk på 
kr 2,6 mill., noe mindre enn i 2012 hvor 
 resultatet var kr 4,98 mill., men likevel 
ett resultat kommunen skal være godt 
fornøyd med. Kommunestyret skal be
handle sak om årsregnskap i mai 2014 
og rådmannens innstilling vil være som 
tidligere år, at overskuddet settes av til 
disposisjonsfond. Disposisjonsfondet 
er en viktig buffer i forhold til ufor ut
sigbare hendelser i løpet av året og gir 
 kommunen handlingsrom for å møte 
nye utfordringer. 

Et av fokusområdene for 2014 vil være å 
sikre videre økonomisk handlingsrom. 
For å oppnå dette har kommune styret 
vedtatt at driftsutgiftene skal ned med 
2 % – kr 4 mill. med helårseffekt fra 
2015. Administrasjonen skal legge frem 
forslag til evt. nedskjæringer eller 
inntekts muligheter i løpet av våren 2014.

2013 har vært preget av ut skiftninger 
i lederstillinger og tilpasninger av 
 organisasjonen som følge av dette. 

En del fagområder som tidligere har 
lagt til rådmannens stab ble slått 
sammen med tidligere enhet for 
 Tekniske  tjenester og fikk navnet enhet 
for  Teknisk, samfunn og utvikling fra 
01.10.13. Assisterende rådmann Bjørn 
Stensjø gikk over som pensjonist etter 
over 30 år i Nesset kommune. Han ble 
erstattet av Anne Grete Klokset som 
kom fra stillingen som leder av NAV 
Nesset. Nyansatt NAV leder er Hans 
Olav Henden. Stillingen som enhets
leder for Teknisk, samfunn og utvikling 
har vært lyst ledig og ny leder starter i 
arbeid fra februar 2014. Vi er i den hel
dige situasjon at vi har hatt mange godt 
kvalifiserte søkere til alle våre utlyste 
stillinger.
Rådmannen ønsker å trekke fram 
alt det gode arbeidet som gjøres av 
dyktige og engasjerte medarbeidere 
i Nesset  kom mune. Gode eksempler 
på dette er blant annet at Nesset 
 kommune mottok prisen som  fylkes 
beste Ungdoms kommune og fikk 
tildelt fylkes Omsorgs pris 2013 for 
 prosjektet «Aktive seniorer i Nesset». 
Dette er et tverr faglig prosjekt som nå 
går inn i den daglige driften. Jeg ser 
med glede at  kommunen har dyktige 
og svært  kompetente ledere og med
arbeidere. Dette sikrer høy faglighet på 
de  tjenester som ytes til kommunens 
innbyggere. Det kan vi være stolte av!

Nærværet blant ansatte ligger på 
91,83 % (92,04 %). Dette er omtrent 
det samme som året før, men en ser 
at fraværet er svakt stigende, noe vi 
ikke kan la fortsette. Målet er klart – vi 
må ha  fokus på det vi ønsker mer av, 
nemlig høyere nærvær! Det er arbeids
givers  ansvar sammen med den enkelte 
arbeids taker å tilrettelegge for at den 
ansatte skal kunne komme tilbake 
raskes mulig etter fravær eller sammen 
tenke forebygging for å unngå fravær. 
Nærvær gir kontinuitet for våre  brukere, 

Årsmeldingen viser omfanget, kompleksiteten og oppnådde resultater 
i den kommunale tjenesteproduksjonen.

RÅDMANNEN HAR ORDET
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fornøyde og motiverte ansatte og 
 reduserte drifts utgifter for kommunen.

Med samhandlingsformen er mer 
 ansvar overført til kommunene. 
 Arbeidet med å tenke forebygging av 
livsstil sykdommer og tilrettelegging 
for aktivitet og helsefremmende tiltak, 
vil være viktige fokusområder de neste 
årene. Folkehelse må trekkes inn i alle 
tjenesteområder for å legge til rette 
for at ansatte og inn byggere lett kan ta 
selvstendige valg som fremmer helse 
gjennom alle livets faser. 

Folketallet i kommunen har de siste 
 årene vært ganske stabilt og ligger 
det ene året under 3000 og det neste 
litt over. Vi gikk inn i 2013 med 2995 
innbyggere og går ut av året med 3001 
inn byggere. Kommunestyret vedtok i 
november bosetning av 10 flyktninger pr. 
år fra 2014 og i 3 år fremover. Målet vårt 
er at vi skal kunne tilrettelegge for et 
godt mottak, oppfølging og  integrering 
for våre nye innbyggere. Det er gledelig 
å se at det nå satses mer enn tidligere 
på bolig utbygging i kommunen.  Lokale 

ut byggere har satset spesielt på ut
bygging av leiligheter, både for salg og 
utleie. Ut fra omsetningstall ser det ut 
som  dette dekker et udekket behov i 
kommunen. Ellers ser vi også at flere 
velger Nesset til  rekreasjon og hvile, 
hele 17 hytte byggere har fått godkjent 
sine bygge søknader. 

Også i år har kommunen vært preget 
av byggestans i Eidsvåg sentrum i på
vente av pålagte grunn undersøkelser 
og  analyse i forhold til kvikkleire
uttredelser. Analyse resultater og god
kjenning av disse har tatt langt lengre 
tid enn det en hadde forventet. Dette har 
ført til at større prosjekter som skulle ha 
vært gjennomført, fortsatt står på vent.

Vi står ovenfor mange spennende ut
fordringer og prosjekter i 2014. Disse 
skal vi løse sammen med  dyktige 
med arbeidere og gode politiske 
 beslutninger.

Takk til dere alle, politikere, tillits valgte 
og ansatte som er med på å gi våre 
innbyggere gode tjenester!

Rådmann Liv. F. Husby med utsikt fra 
Storhaugen med store deler av Nesset 
som bakgrunn.
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ORGANISASJONSKART

HOVEDMÅL OG VERDIER

1.	 Kvalitet	på	tjenestene

2.	 Motiverte	medarbeidere

3.	 God	økonomistyring

4.	 Helhetlig	og	langsiktig	planlegging

5.	 Effektiv	og	rasjonell	drift	
gjennom	bruk	av	IKT

6.	 God	utnyttelse	og	bruk	av	kommunale	
bygg,	samt	et	godt	vedlikehold

Rådmann

Stab / støtte
Personal, økonomi, IKT

Barnehager Teknisk, samfunn
og utvikling

Helse og omsorg NAV 
Kommunal del

Eidsvåg barne- og 
ungdomsskole

Servicekontoret i 
Nesset

Indre Nesset 
barne- og 

ungdomsskule

Assisterende rådmann
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Likestilling og 
livsfasepolitikk 
På forsiden av kommunens like stillings
plan står det at: «Alle mennesker har 
rett til gode og rettferdige arbeidsvilkår. 
Usaklig forskjellsbehandling på grunn 
av for eksempel kjønn, alder, nedsatt 
funksjonsevne, etnisitet, religion 
eller seksuell orientering skal ikke 
aksepteres». 

Kommunens kjerneverdier er et nyttig 
verktøy for alle som skal jobbe med like
stilling. Ved aktiv bruk av APRIL; og be
tydningen av Anerkjennelse, Pålitelighet, 
Respekt, Interesse og Løsningsorientert, 
vil likestillingsarbeidet falle naturlig inn i 
den daglige driften.

Som hovedstrategi for likestillings
arbeidet vil Nesset kommune ta i bruk 
en metode der kjønnsperspektivet skal 
være gjennomgående for alle politikk og 
samfunnsområder, og der en etterspør 
om planer og vedtak vil slå ulikt ut for 
henholdsvis kvinner og menn. Denne 
metoden kalles «gender mainstreaming». 
I tillegg kan det være nødvendig å ta i 
bruk særtiltak. Vi ser at kommunen har 
systematiske ulikheter som at menn er i 
mindretall, og delvis er helt fraværende 
i de største sektorene, og at rundt 80 % 
av kvinnene som er ansatt i helse og 
omsorgsektoren i kommunen arbeider 
deltid. Vi må også anta at flere av disse 
ønsker en større stillingsprosent, og da 
vil et planmessig arbeid være et viktig 

Alle ansatte i Nesset kommune er viktige brikker 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. For å 
rekruttere og beholde disse flotte medarbeiderne må kommunen ha et 
godt samarbeid med tillitsvalgte, vi må tilrettelegge for kompetanse-
heving og vi må ha en god arbeidsgiverpolitikk der medarbeiderne 
føler seg ivaretatt, sett og verdsatt. 

MEDARBEIDERE OG 
ORGANISASJON

Lønn og stillingsprosent fordelt på kjønn pr. utdanningsgruppe

Gj.snitt stillingsprosent Gj.snitt årslønn – ansatt Gj.snitt årslønn – hel stilling

2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Stilling uten krav om 
 utdanning

K 56,04 57,00 60,0 197 466 193 599 191 994 326 816 342 518 319 978

M 79,44 94,30 40,0 287 374 332 397 151 430 358 533 401 058 336 225

Fagarbeiderstilling
K 68,77 73,87 86,68 253 421 272 725 289 079 370 954 367 540 357 683

M 96,08 78,40 94,08 370 954 332 397 306 138 385 798 332 397 326 318

Høyskoleutdanning
K 82,54 80,50 84,68 384 037 352 193 362 283 459 561 440 924 427 199

M 93,03 93,55 87,56 457 428 444 110 387 657 493 570 478 873 442 762

Stabsledere inkl.rådmann
K 100 100 100 686 125 670 000 653 313 686 125 670 000 653 313

M 100 100 640 000 602 000 640 000 602 000

Rådmannens ledergruppe
K 4 100 91,67 563 500 545 833 474 833 563500 545 833 518 000

M 3 100 100 617 667 607 000 577 500 617 667 607 000 577 500

Mellomledere
K 18 96,63 92,65 503 083 486 750 443 175 533 118 503 035 478 347

M 1 100 100 540 000 530 000 475 000 540 000 530 000 475 000

Deltids brannmannskap er ikke med I tabellen fra og med 2012.
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hjelpemiddel for å nå målet om større 
stillinger og flere menn inn i de typiske 
kvinnedominerte yrkene.

Nesset kommune sitt mål for 
likestillings arbeidet
• Å inkludere likestillingstiltak i 

rekrutterings politikken
• Å jobbe aktivt for mangfold på alle nivå 

i kommunen
• Å sikre at opplæring og kompetanse

tiltak er tilrettelagt for alle ansatte
• Å tilrettelegge arbeidsplasser og 

arbeidsorganisering slik at det ikke 
ekskluderer ansatte på grunn av kjønn, 
seksuell legning, etnisitet eller nedsatt 
funksjonsevne

• Å sikre en enhetlig rapportering slik at 
det sentrale leddet vet hva som skjer 
på de ulike enhetene i kommunen

• Å rapportere om arbeidet for like
stilling i årsrapporten.

Kvinner og menn skal være repre
sentert med minimum 40 % for at det 
kan sies å være jevn kjønnsbalanse. 
Kvinnene utgjør flertallet av de ansatte 
i kommune sektoren som helhet med 
77 %. I Nesset kommune er 82,25 % av 
de ansatte  kvinner (inkl. deltidsansatte 
brann mannskap).

Etnisitet, seksuell orientering eller 
 nedsatt funksjonsevne
Alle enheter i kommunen skal jobbe aktivt 
for å forhindre all form for diskrimi
nering, mobbing og trakassering. Spesielt 

skal man være oppmerksom på om mob
bingen har oppstått på grunn av  etni sitet, 
seksuell orientering eller nedsatt 
funksjons evne. Ved rekruttering til stil
linger skal alle søkere vurderes ut fra like 
vilkår. Det skal jobbes aktivt for mangfold 
på alle nivå i kommunen. 

Kommunens ansettelsesreglement viser 
blant annet til likestillingslovens og 
hovedtariffavtalens bestemmelser som 
omhandler likestilling. I samme regle
ment har kommunen vedtatt at det som 
hovedregel skal ansettes i 100 % stilling, 
med mindre omfanget av arbeidet eller 
en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier 
noe annet. Ved ledig stilling skal deltids
ansatte ved intern utlysing tilbys utvidelse 
av sitt arbeidsforhold inntil 100 % stilling, 
dersom vedkommende er kvalifisert for 
stillingen. Mange deltidsstillinger er som 
en følge av at den ansatte selv ønsker 
å jobbe i redusert stilling. Dette er ofte 
i sammenhenger med omsorg for små 
barn. Kommunen har innvilget alle søk
nader om slik omsorgspermisjon.

Etikk
Etisk kvalitet på tjeneste og myndighets
utøvelse er en forutsetning for at inn
byggerne og brukerne skal ha tillit til 
kommunen. Ansatte i Nesset kommune 
skal ledes av både allmennetiske og 
forvaltnings etiske verdier og normer. 
 Dette gjelder både i forvaltning og 
myndighetsutøvelse, og innenfor de mer 
brukerorienterte tjenestene, som for 

Antall årsverk fordelt på kjønn

 Årsverk Antall ansatte Antall deltidsstl. Gj.snitt stl.%

K M K M K M K M

Rådmannskontor inkl. voksenopplæring 3,77 2 5 2   75,44 100

Økonomiavdelinga 5,69 6  2  94,83  

Servicekontoret 5 5  1  94  

Eidsvåg barne- og ungdomsskole 34,19 7 42 7 23 98,08 100

Indre Nesset barne- og ungdomsskule 17,56 1,4 23 2 17 2 76,37 70

Barnehagene 25 1 33 1 22 85,24 100

Kultur 3,27 0,36 8 1 7 1 40,88 36,00

Helse og omsorg inkl. NAV og turnuslege 120 10,71 174 13 136 4 74,7 82,41

Teknisk, samfunn og utvikling 2,52 15,55 3 17 2 3 84 91,47

Brannvesen 0,78 27  27 2,90

 Årsverk / antall / stillingsstr. totalt 217 38,81 294 70 200 35 73,76 55,40

Antall ansatte kan ikke summeres ned i tabellen da det er noen som har deltidsstillinger i flere forskjellige enheter. 
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eksempel skole, barnehage og helse og 
omsorgstjenestene. Alle ansatt har et 
selvstendig ansvar for å bidra til at tjenes
tene utøves på en etisk forsvarlig måte, 
og at virksomhetens tillit og an seelse blir 
ivaretatt. De ansatte skal ikke la egne 
interesser påvirke saks behandling eller 
arbeid for øvrig, og heller ikke la hensynet 
til egen eller virksomhetens bekvemme
lighet eller prestisje påvirke handlinger 
eller avgjørelser.

Oppsummering av lokale 
forhandlinger 2013 
I kommunens Lønnspolitiske plan pkt. 
4 har kommunen vedtatt følgende: 
De lokale forhandlingene skal bidra til 
likestilling mellom kvinner og menn. 
Ved lokale lønnsvurderinger skal det 
gjøres en vurdering av hvilke stillinger 
det vil være naturlig å sammenligne 
med i andre enheter. Det skal da legges 
vekt på krav til utdanning, ansvars og 
myndighetsområde for stillingene. 
Lengden på utdanningstiden alene 
er ikke en garanti for lik avlønning 
yrkesgruppene imellom. Hvor stort 
ansvar som er tillagt stillingen, både 
budsjettansvar, personalansvar og 
ansvar overfor tredjeperson skal 
vektlegges.

Lokal lønnspolitikk 
Lønnsoppgjøret 2013 var et mellom
oppgjør. Det var ingen lokal pott for 
ansatte i kapittel 4 som utgjør ca. 90 % 
av de ansatte. Det igjen medførte at de 
lokale forhandlingene i 2013 omfattet ca. 
10 % av de ansatte, og denne gruppen 
har kun lokal lønnsfastsettelse. Grunn
laget for gjennomføringene av lokale 
forhandlinger i 2013 var lønnspolitisk 
plan som sist ble revidert i 2011.

Kapittel 3 og kapittel 5
For denne gruppen av de ansatte er 
det lagt føringer i hovedtariffavtalen 
som sier at det ved lønnsvurdering for 
stil linger som ikke er omfattet av de 
sentrale lønnsbestemmelsene skal det 
tas hensyn til lønnsutviklingen i tariff
området for øvrig. 

Kapittel 5: Her ble den gjennomsnittlige 
lønnsøkningen på 5,42 %
Kapittel 3 (ledere): Her ble den 

gjennom snittlige lønnsøkningen på 
3,79 %. Forhandlingene ble gjennomført 
uten brudd mellom partene. 

Sykefravær 
Sykefraværet i Nesset kommune har hatt 
en fin nedgang siden 2004. De siste årene 
har vi imidlertid registrert en økning 
i fraværet. Hva som er det «riktige» 
fraværet i kommunen er vanskelig å si. 
Det er det legemeldte fraværet, og spesielt 
fravær over 16 dager, som har økt. På alle 
enhetene har lederne og medarbeidere 
samarbeidet for å øke trivselen på 
arbeidsplassen og dermed også jobbet 
for å opprettholde, eller redusere, det 
lave sykefraværet vi har oppnådd over 
flere år med målrettet arbeid. Når noen 
likevel blir sykemeldt, jobber alle enhetene 
etter intensjonene i IAavtalen med tett 
oppfølging av den enkelte. 

De siste årene har vi forsøkt å ha  fokus 
på forebygging fremfor reparasjon. 
 Kommunen som helhet har hatt fokus på 
fysisk aktivitet blant annet gjennom pro
sjektet Aktiv April; «Arbeidsglede med Liv 
i Nesset». Undersøkelser viser at med
arbeidere som trives på jobb yter mer, 
og er mindre borte fra arbeids plassen. 
Spørsmålet vi stiller oss er hvorfor noen 
alltid er på jobb, mens andre har et større 
fravær? Henger det sammen med trivsel 
og tilhørighet på arbeidsplassen? Noe 
sykefravær vil det alltid være, og det skal 

Aktiv April: Utvidet ledersamling med 
fokus på hverdagsaktivitet.

Aktiv April: Utdeling av premie til 
 vinner Solveig Reinset.
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det være. Men med fokus på trivsel og 
arbeids glede kan det være mulig å redu
sere noe av fraværet. I tillegg til dette 
arbeidet har alle enhetene hatt fokus på 
oppfølging av sykemeldte arbeidstakere 
og IAavtalen for øvrig.

Det egenmeldte fraværet hos oss ligger 
på 0,92 % for hele året og det legemeldte 
korttidsfraværet 1–16 dager er på 1,73 
%. Dette lave nivået på korttidsfravær 
har vi hatt i hele perioden 2004–2013. 
I den  samme perioden har vi greid å 
redusere det totale fraværet med 10,7 %. 
Dette viser at langsiktig arbeid og klare 
mål setninger gir resultater over tid. Det 
er også grunn til å nevne at i Helse og 
omsorg hos oss er fraværet ytterligere 
redu sert fra fjoråret og det totale fra
været i 2013 er på 8,17 %, og det er svært 
lavt i forhold til landsgjennomsnittet som 
er på rundt 12 %.(tall fra KS personalsta
tistikk)

Også i 2013 har vi forsøkt å tilby alter
native arbeidsplasser til noen av våre 
medarbeidere som er langtidssykemeldt. 
Dette har i flere tilfeller vært vellykket 
utprøving, og har i enkelte tilfeller ført til 
varig omplassering til annet arbeid. Det 
har også vært til god hjelp for den ansat
te, og for NAV, i arbeidet med å kartlegge 
muligheten for alternativt arbeid. Vi har 
heller ingen grunn til å anta at langtids
fraværet i hovedsak er arbeidsplass
relatert. 

Arbeidsgivere som bryr seg om sine 
medarbeidere er vårt viktigste virke
middel mot sykefravær. Alle medarbei
dere i Nesset kommune er like viktige for 
at vi skal kunne levere gode tjenester til 
våre brukere og innbyggere.

IA-avtale 
Nesset kommune har som mål om 
fortsatt å jobbe aktivt for å nå både de 
oppsatte målene i den nasjonale IA
avtalen og våre lokale mål.

Opplæring og 
utdanningspermisjoner  
I kommunens permisjonsreglement 
er det tatt inn en bestemmelse om 
at der enheten har meldt behov for 
spesielle kompetansehevingstiltak 
kan det innvilges permisjon med lønn 
for å gjennomføre en slik utdanning. 
I kommunen totalt har 12 personer 
fått tilskudd/permisjon m/lønn for å 
gjennomføre fagarbeideropplæring, 
mens 1 person har fått tilskudd/
permisjon for å ta tilleggsutdanning 
på fagarbeidernivå. 15 personer har 
gjennomført Eldreomsorgens ABC. 
10 personer har fått tilskudd og/eller 
permisjon for å ta videreutdanning på 
høyskolenivå. Kommunen deltar i det 
statlig initierte videreutdanningsløpet 
for undervisningspersonell der stat, 
kommune og lærer bidrar etter følgende 
fordelingsnøkkel; stat 50, kommune 25 og 
egeninnsats 25. 

Rekruttering 
I løpet av 2013 har vi lyst ut 37 ulike 
stillinger. Vi har i hovedsak fått ansatt 
personer med den fagbakgrunn som har 
vært ønskelig. Både arbeidsmiljøloven og 
tariffavtalen har bestemmelser om rett til 
utvidelse av stilling, derfor har vi ved all 
ledighet i stillinger først forsøkt utvidelse 
av stilling til egne ansatte, før vi har lyst 
ut eksternt.  
 
 
Tillitsvalgte/verneombud
– Samarbeidsutvalget 
Nesset kommune har over flere 
år etablert et godt samarbeid 
med tillitsvalgte og verneombud. 
Det er etablert et utvalg kalt 
samarbeidsutvalget. Her møtes 
hovedtillitsvalgte som har frikjøpt 
tid, hovedverneombudet, rådmann 
og personalsjef. På disse møtene blir 
det utvekslet informasjon, og det blir 
diskutert saker som angår de ansatte 
generelt. Ved revidering av reglement 

Sykefraværsutviklingen i  Nesset kommune de siste 10 årene

Sykefraværsutviklingen i prosent 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Egenmeldt fravær 1–8 dager 0,92 0,88 0,88 0,81 0,81 0,65 0,65 0,70 0,70 0,69

Legemeldt fravær 1–16 dager 1,73 1,20 1,56 1,32 1,01 0,93 0,93 1,36 0,99 1,02

Refusjonsberettiget fravær 5,52 5,88 5,54 4,66 4,30 6,12 6,12 6,40 7,45 8,38

Samlet fravær 8,17 7,96 7,97 6,79 6,11 7,64 7,70 8,46 9,15 10,08

Reduksjon eller opphør i 
 arbeidsforhold – årsaker

2013 2012 2011

Hel AFP 6 6 5

Delvis AFP 3 2 2

Alderspensj. 5 8 1

Uførepensj. 3 2 4

Delvis 
uførepensj. 1 3 1

Sluttet annet 7 9 4

Sluttet 25 30 17

28 NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2013

-�119�-



og rutiner blir disse, som hovedregel, 
tatt opp i samarbeidsutvalgets møter 
før de sendes til ordinær høringsrunde, 
og videre til administrativ eller politisk 
behandling. To hovedtillitsvalgte 
er medlemmer i kommunens 
Administrasjons utvalg. De tillitsvalgte 
og verneombud har stor kompetanse 
innenfor sitt felt, og er viktige og gode 
samarbeidspartnere i arbeidet med å 
skape trygghet og forutsigbarhet for de 
ansatte. De opptrer alltid profesjonelt i 
sitt arbeid overfor arbeidsgiver.

Internkontrollsystem 
m/HMS-hjul 
Nesset kommunes Intern kontroll
håndbok er en håndbok som inneholder 
kommunens felles rutiner/prosedyrer for 
ulike områder. Noen av disse områdene 

er: oppfølging av sykefravær og ulykker, 
vernerunder, avviksbehandling og 
oppfølging av nytilsatte. Nesset kommune 
har etablert rutiner for å kartlegge og 
risikovurdere både fysiske og psykiske 
arbeidsmiljømessige forhold, samt 
egne rutiner for omstillinger som 
får konsekvenser for de ansattes 
arbeidsmiljø. Rutinene er lagt opp 
slik at risikovurderingen skal skje i 
forkant av beslutning om omstilling/
omorganisering. 

Arbeidsmiljøutvalg – HAMU 
Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende 
og rådgivende organ som skal virke 
for gjennomføringen av et fullt 
forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. 
Hovedarbeidsmiljøutvalg er et  kombinert 
lovbestemt arbeidsmiljøutvalg og 

Handling Ansvar Medvirkende Når

Personalmøter skal gjennomføres. Rapporter vedr. forrige års 
risikovurderinger/ handlingsplaner settes opp og sendes HAMU (årsrapport) 
via de lokale AMU

enhetsleder/
avdelingsleder

verneombud/
avdelingsutvalg/
andre fra personalet

januar

Valg av verneombud (hvert 2. år) personalsjef enhetsleder januar

Grunnkurs i arbeidsmiljø
enhetsleder/
avdelingsleder

verneombud januar

HAMU får orientering om status for avviksmeldinger rådmann/HAMU februar

Årsmelding fra HAMU rådmann HAMU februar

Arbeidsmiljøkonferansen rådmann verneombud/tillitsvalgte mars

Årlig vurdering av HMS-rutiner og planverk rådmann/HAMU mars

HAMU behandler årsrapport inkl rapporter vedr siste års arbeid rådmann/HAMU mars

Formannskap behandler årsrapport inkl rapporter vedr. siste års arbeid rådmann april

Vernerunder med risikovurderinger gjennomføres
enhetsleder/
avdelingsleder

verneombud/
avdelingsutvalg/
andre fra personalet

april / mai

HAMU behandler rapporter og vurderer tiltak rådmann/HAMU mai 

Nye handlingsplaner utarbeides. Det spesifiseres hva som kan gjøres med 
innsats og omtanke 
– tiltak innenfor eget budsjett
– tiltak som krever ressurser utenom dem enheten selv rår over

enhetsleder/ 
avdelingsleder

verneombud/
avdelingsutvalg/
andre fra personalet

3.kvartal

Plan for tiltak som krever ressurser utenom dem enheten selv rår over 
legges fram for HAMU

enhetsleder/HAMU september

Rapport fra enhetene til HAMU via lokale AMU avdelingsleder 
plasstillitsvalgt og 
verneombud

oktober

HAMU behandler rapporter og vurderer tiltak rådmann/HAMU november

Ledergruppen får orientering om status for avviksmeldinger rådmann

Plan for vernerunde og utarbeiding av rapport og handlingsplan på enheten 
fastesettes

enhetsleder
avdelingsleder

verneombud/
avdelingsutvalg/
andre

4.kvartal

Handlingsplaner for HMS-arbeidet utarbeides/revideres (skal gjøre greie for 
hvorledes den enkelte enhet skal bidra til å nå kommunens målsettinger for 
HMS-arbeidet)

enhetsleder/
avdelingsleder

verneombud/
avdelingsutvalg/
andre

4.kvartal

Ved behov kan det fastsettes dato/frist for gjennomføring innenfor hvert 
punkt i HMS-internkontrollhåndboken

HAMU

HMS-årshjul for Nesset kommune
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samarbeids utvalg med oppgaver som 
angitt i arbeidsmiljøloven § 7–2, for
skriften § 9 og Hovedavtalen del B § 6
• Hovedarbeidsmiljøutvalget skal delta 

i å utarbeide handlingsprogram for 
 verne og miljøarbeidet i virksom heten.

• Utvalget, eller representanter for 
utvalget, skal foreta befaringer i 
virksom heten for å kartlegge og vur
dere behovet for verne og miljøtiltak.

• Utvalget skal gi råd om prioritering av 
virksomhetens planer i arbeidsmiljø
spørsmål og skal selv ta opp spørsmål 
om nye tiltak.

• Utvalget skal også arbeide for at de 
ansatte i virksomheten får innsikt i 
arbeidsmiljøproblemer og søke deres 
medvirkning i verne og miljøarbeidet.

Ved å opprette underutvalg til HAMU 
(hoved arbeidsmiljøutvalget) vil vi oppnå 
å få lokale arbeidsmiljøutvalg som kan 
jobbe etter de bestemmelsene som er 
nedfelt i Arbeidsmiljøloven kap. 7. Når de 
lokale arbeidsmiljøutvalgene rap porterer 
til HAMU, vil vi få en god  kontinuitet 
i miljøarbeidet. Ved å benytte oss av 
muligheten til å opprette lokale arbeids
miljøutvalg vil det også være lettere å 
oppfylle lovens krav om at arbeidsmiljø
utvalget skal delta på vernerunder, delta 

i ut arbeidelsen av handlingsplaner og 
prioritere hvilke miljøtiltak som eventuelt 
må igangsettes på arbeidsplassene.

Vernetjeneste / 
Bedriftshelsetjeneste
Alle ansatte i kommunen er innmeldt i 
bedriftshelsetjenesten Stamina. Bedrifts
helsetjenesten bistår enhetene i spørs
mål som har med arbeidsmiljøet og 
den enkeltes arbeidssituasjon å gjøre. 
I  hovedsak gjøres dette gjennom fore
byggende tiltak. Bedriftshelsetjenesten 
er også en god samarbeidspartner i 
enkeltsaker og i arbeidsplassvurderinger. 
Bedriftshelse tjenesten skal delta, og er 
en naturlig samarbeidspartner, i dialog
møter mellom sykemeldt arbeidstaker, 
arbeidsgiver og evnt. NAV. 

Nesset kommune har 18 verne
områder med egne verneombud. Marit 
 Hammer vold har vært kommunens 
hoved verneombud i 2013. Verneombud 
og hovedverneombud er valgt av og 
blant de ansatte, og representerer de 
ansatte i alle saker som angår arbeids
miljøet. Hovedverne ombudet er fast 
medlem i kommunens hovedarbeids
miljøutvalg, HAMU.

Marit Hammervold
Hovedverneombud

Siw Janne Aasen
Sykepleierforbundet

Anita Storholt Mittet
Delta

Sissel Ebbesen Bugge
Fagforbundet

Ann Torill Brakstad
Utdanningsforbundet

HAMU (Hovedarbeidsmiljøutvalget) ble etablert høsten 2012 og består av 
8  representanter. HAMU iverksettes fra 01.01.13.

Arbeidstakerrepresentanter:

Marit Hammervold HVO (hovedverneombud)

Ann Toril Brakstad Utdanningsforbundet

Anita Storholt Mittet Delta

Sissel Ebbesen Bugge Fagforbundet

Arbeidsgiverrepresentanter:

Liv F. Husby  rådmann, leder for HAMU

Rolf Jonas Hurlen ordfører

Anne-Karin Sjøli personalsjef

Jan Karstein Schjølberg enhetsleder Helse og omsorg

Fagorganisasjoner med frikjøpt tid

Fagforbundet 50 % frikjøp Sissel Ebbesen Bugge

Utdanningsforbundet 20 % frikjøp Ann Toril Brakstad

Delta 11 % frikjøp Anita Storholt Mittet

NSF 11 % frikjøp Siw Janne Ernes Aasen

HVO 10 % frikjøp Marit Hammervold
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Regnskapsresultat
 Nesset kommunes driftsregnskap viser 
et regnskapsmessig mindreforbruk 
(overskudd) på kr 2,6 mill. Netto drifts
resultat er negativt med kr 3,2 mill. 
 Netto bruk av avsetninger med 
kr 5,8 mill (fond m.v.) gjør at kommunen 
kommer ut med et regnskapsmessig 
mindreforbruk.

Investeringsregnskapet er finansiert/
balansert med bruk av frie midler som 
lån, salgsinntekter, overføringer fra 
drift, samt investeringsfond. I brev av 
7.4.2010 sier Kommunal og regional
departementet at alle midler regnes i 
prinsippet som frie midler med unntak 
av midler reservert særskilte formål 
i henhold til lov, forskrift eller avtale 
(med giver). 

Avviksanalyse
Vesentlige avvik: drift (skjema 1A, 1B):
• Enhetene hadde et mindreforbruk på 

kr 3,1 mill.
• Skatt og rammeoverføringer gav en 

inntektssvikt på kr 0,2 mill.
• Salg av kommunens konsesjonskraft 

gav en inntektssvikt på kr 0,5 mill.
• Mindre renteutgifter på kr 0,2 mill.

Vesentlige avvik: investering (skjema 
2A, 2B):
• Av revidert bevilgning til investerings

prosjekter på kr 17,1 mill. ble 
kr 3,5 mill. ikke benyttet. Års
regnskapets skjema 2B viser hvilke 
investerings prosjekter som har over
skridelser og restmidler.

Brutto driftsresultat – 
dekningsgrad skatt og 
rammeoverføringer
Skatt og rammeoverføringer finansierte 
64,4% av kommunens driftsutgifter i 2013. 

Brutto driftsresultat viser resultatet 
av ordinær drift inkl. avskrivninger på 
driftsmidlet. Resultatet gir uttrykk for 
 kommunens evne til å betjene lånegjeld og 
til å finansiere deler av årets  investeringer 
over driftsresultatet, samt evne til å av
sette midler til senere års bruk. 

Kommunen har et brutto drifts resultat 
på kr 0,67 mill, men gjenspeiler ikke 
helt driftsnivået i forhold til kom munens 
inntekter. Momskompensasjon av 
 investeringer har vært en bidragsyter 
til dette resultatet med en inntekt på 
kr 1,87 mill. Momskompensasjonen 
har vært en stor bidragsyter til økning i 
inntektene for årene 2009 og 2010. 2013 
er siste året med momskompensasjon 
på investeringer i driftsregnskapet. 

Nesset kommunes regnskap er bokført i henhold til
kommunelovens § 48 med gjeldende forskrifter og kommunale
regnskapsstandarder (KRS).

Brutto driftsresultat – dekningsgrad skatt og rammeoverføringer

2009 2010 2011 2012 2013

Driftsinntekter 225 787 241 403 244 042 251 035 260 150

Driftsutgifter 214 471 228 047 238 614 255 080 259 479

Brutto driftsresultat 11 316 13 356 5 428 - 4 045 671

Skatt og rammeoverf. dekker % av utgiftene 62,6 59,8 63,6 63,2 64,4

Alle tall i hele 1000 kroner

ØKONOMI
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Diverse nøkkeltall
Netto driftsresultat viser resul tatet 
av kommunens ordinære, løpende 
drift innenfor det finansielt orien terte 
regnskaps systemet. Det betyr at av
skrivninger er erstattet med avdrag på 
lån. I tillegg er netto renteutgift trukket 
fra. Kommunen bør ha et netto drifts
resultat som ligger på minst 3% av drifts
inntektene. Årets resultat er på minus 
1,2%, dvs. minus kr 3,2 mill. Uten moms
kompensasjon på investeringer ville netto 
driftsresultat vært på minus kr 5 mill. 

Kom munen er avhengig av et godt netto 
resultat for å kunne avsette til reserver, 
for å ha buffere i forhold til svingninger 
i skatteinntekter, rente utgifter, samt 
egenkapital til investeringer. 

Netto eksterne finansutgifter viser hvor 
stor del av kommunens driftsinntekter 
som går med til å betale renter og av

drag. Herunder bokføres renter, avdrag, 
avkastning på plasserte midler, utbytte 
mv. Netto utgifter og mindre utlån gjør at 
andelen reduseres.

Brutto investeringsutgifter i prosent 
av driftsinntektene sier noe om nivået 
på kommunens investeringer i forhold 
til driftsinntektene. Årets investeringer 
tilsvarer 5,2% av driftsinntektene, mot 
2,5% i fjor, totalt kr 20 mill de to siste 
årene. Som tabellen viser har det vært 
større investeringer de 3 første årene 
av siste 5års periode, kr 129 mill. Det 
 meste av investeringene er finansiert 
med låne opptak. Dette skal i det  lange løp 
 finansieres av driftsmidler ved  betaling av 
renter og avdrag på lån. 

Netto lånegjeld i prosent av drifts
inntektene (SSBs indikator) viser hvor 
mye kommunen har i netto lånegjeld 
i forhold til driftsinntektene. Dette er 
kommunens innlån korrigert for alle 

utlån og ubrukte lånemidler. Netto låne
gjeld er redusert. Gjeld pr. innbygger er 
endret fra kr 67 690 i 2012 til kr 68 997 i 
2013. 

Arbeidskapitalens driftsdel (likviditet) 
forteller om kommunens mulighet til å 
betale sine forpliktelser etter hvert som 
de forfaller. Den er på 1,1% (måltall: mini
mum 5%). Her er korrigert for ubrukte 
lånemidler og bundne fond. Ettersom 
akkumulert premieavvik blir høyere for 
hvert år som går er det viktig å bygge opp 
fond som ikke benyttes, men som ligger 
som en likviditets messig buffer.

Disposisjonsfondet er per 31.12 på 
kr 4 mill. Kommunen bør opp arbeide 
seg disposisjonsfond for ikke å bli 
sårbar for svingningene i de frie inn
tektene og renteutgifter, og for å ha 
egenkapital til investeringer. Et måltall 
for disposisjons fond er minimum 4 % av 
drifts inntektene. Disposisjonsfondet ut
gjør 1,5% av drifts inn tektene. I økonomi
plana for 2014–2017 er det vedtatt 
netto avsetning til fond med til sammen 
kr 2,4 mill for perioden.

Soliditet
Soliditet er et uttrykk for bedriftens evne til 
å tåle fremtidig underskudd. Når man vur
derer en bedrifts soliditet ser man på hvor 
stor andel av bedriften som er  finansiert 
med egenkapital og hvor stor andel som er 
finansiert med lånte midler.

Egenkapitalprosenten (sum EK×100 /
total kapitalen) som bør være høyest 
mulig, forteller oss hvor stor andel av 
 kommunens eien deler som er  finansiert 
med egenkapital. I 2012 har det vært 
mye bruk av fondsmidler som har ført til 
redusert egenkapital. Den  vesentligste 
endringen fra 2012 til 2013 er netto  økning 
i pensjons forpliktelsen. 

Gjeldsgraden (sum gjeld/sum EK) 
viser forholdet mellom kapital som 
er  finansiert av utenforstående og 
 kommunen selv. Denne bør være lavest 
mulig.  Endringen fra 2012 til 2013 har 
sammenheng med estimatavvik.

Lånegjeld
Kommunen formidler lån fra Husbanken til 
kommunens innbyggere i henhold til egne 
retningslinjer. Dette skal være et nullspill 
for kommunen. 

* Netto lånegjeld er iht. SSBs indikator

I prosent av driftsinntektene

2009 2010 2011 2012 2013

Netto driftsresultat 5,2 3,9 1,5 -3,4 -1,2

Netto renter og avdrag 2,6 4,7 4,4 5,8 5,3

Brutto investeringsutgifter 19,9 22,6 12,1 2,5 5,2

Netto lånegjeld * 66,8 78,5 85,3 80,8 79,6

Arbeidskapitalens driftsdel 3,4 5,8 5,5 3,2 1,1

Disposisjonsfond 1,4 4,8 4,7 2,7 1,5

Utvikling soliditet

2009 2010 2011 2012 2013

Egenkapitalprosent 17,6 17,7 11,6 9,4 6,1

Gjeldsgrad 4,7 4,6 7,6 9,6 15,3

2013

0 50 100 150 200 250 300
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Av låneporteføljen til investeringer 
i anleggs midler er 44,6 % bundet til 
fastrente, mens resten fortsatt har 
flytende rente. Ved flytende renter vil 
kommunen være veldig sårbar for 
 svingningene i rentene, hvis det ikke er 
bygd opp bufferfond. 

Kommunen har per 31.12 et disposisjons
fond på kr 4 mill som kan være med å ta 
høyde for slike svingninger.

I 2013 har kommunen fått rente og 
avdragskompensasjon tilsvarende et lån 
på kr 1,99 mill, og rentekompensasjon 
tilsvarende et lån på kr 22,48 mill.

Premieavvik
Nesset kommune har et akkumulert 
netto premieavvik på kr 17,4 mill. Dette er 
midler som kommunen har betalt, men 
som ikke er utgiftsført i regnskapet ennå. 
Prognosene fra pensjons kassene viser 
at netto akkumulert premie avvik vil øke 
ytterligere i 2013. Når det akkumulerte 
premieavviket vokser kan kommunen 
komme i et likviditets messig uføre til 
slutt. Det er derfor viktig for kommunen å 
bygge opp fond tilsvarende premieavviket.

Nesset kommune har valgt å utgifts
føre premieavviket over maks antall år, 
dvs. 10 år fra og med premieavviket for 
2011. Tidligere år utgiftsføres over 15 år. 
Alternativt kunne årets premieavvik vært 
utgiftsført året etterpå. 

Driftsinntekter – prosentvis 
fordeling
Figuren nederst viser at rammetilskudd 
og skatte inntekter utgjør til sammen 
64,2 % av kommunens totale drifts
inntekter, samme som i 2012. 

Tilskudd og overføringer er inn
tekter som samtidig generer ut
gifter;  rente/avdrags kompensasjon, 
 ressurs krevende brukere, fastlønns
tilskudd lege, morsmåls undervisning, 
 videre formidling spillemidler, m.v. 

Av momskompensasjonen utgjør 
0,7 prosent poeng kompensasjon fra 

investeringer. Fra år 2014 vil moms
kompensasjonen på investeringer 
komme som inntekt i investerings
regnskapet. 

Foruten skatt, ramme overføringer og 
konsesjons avgifter er det kun salg av 
konsesjons kraft og eiendoms skatt som 
ikke genererer direkte utgifter og hvor 
kommunen kan ha mulighet til å øke 
inn tektene sine.  Kommunen har pr. i dag 
 innført eiendoms skatt kun på verk og 
bruk.

Driftsinntekter – prosentvis fordeling
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Utvikling i akkumulert premieavvik

Utvikling i akkumulert premieavvik 2002–2013 (1000 kr) 

Eiendomsskatt (verk og bruk) 5,3 %

Rammetilskudd 37,2%

Skatt på inntekt og formue 22,6%Naturressursskatt 4,4 %
Salg av konsesjonskraft 2,9%

Konsesjonsavgifter 3,0 %

Tilskudd og overføringer fra stat, (fylkes-) kommuner og andre 7,3%

Sjukelønnsrefusjon 2,8 %

Salgs og leieinntekter 7,3 %

Brukerbetaling for komm. tjenester 4,5 %

Momskompensasjon, drift og investering 2,7%
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Regnskapsskjema 1A – drift

2013 2012

(Minus = inntekt) Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap

Skatt på inntekt og formue -70 367 345 -70 511 000 -70 511 000 -67 316 172

Herav: naturressursskatt -11 567 384 -11 500 000 -11 500 000 -11 872 650

Rammetilskudd ¹ -96 779 812 -96 822 000 -96 822 000 -93 951 887

Skatt på eiendom -13 741 939 -13 776 000 -14 221 000 -13 107 628

Konsesjonsavgifter -7 680 614 -7 680 000 -7 680 000 -7 680 614

Momsrefusjon ² -1 989 920 -2 406 000 -6 177 000 -995 432

Konsesjonskraftinntekter ³ -7 506 956 -8 000 000 -8 000 000 -7 341 590

Kompensasjonsinnt., renter/avdrag -816 853 -789 000 -789 000 -876 230

Sum frie disponible inntekter -198 883 440 -199 984 000 -204 200 000 -191 269 552

Renteinntekter fra bank -767 683 -1 200 000 -1 200 000 -1 503 394

Renteinntekter utlån -415 227 -290 000 -290 000 -292 554

Renteinntekter Nesset kraft as -1 233 120 -1 221 000 -1 321 000 -1 611 130

Utbytte -103 251 -100 000 -2 000 000 -1 187 640

Kalkulatoriske inntekter VA -1 862 682 -1 745 000 -1 745 000 -1 757 951

Renteutgifter, provisj. o.a.finansutgifter 8 735 848 9 164 000 9 024 000 9 949 326

Avdrag på lån 8 390 826 8 390 000 8 390 000 8 409 949

Netto finansinntekter/-utgifter 12 744 711 12 998 000 10 858 000 12 006 606

Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 4 226 000 4 226 000 0 6 175 000

Til bundne avsetninger 7 710 262 7 680 000 7 680 000 7 716 310

Bruk av tidligere års mindreforbruk -4 980 142 -4 980 000 0 -5 661 710

Bruk av ubundne avsetn -6 999 000 -6 999 000 -2 693 000 -10 961 000

Bruk av bundne avsetninger -4 550 000 -4 550 000 -4 550 000 -4 150 000

Netto avsetninger -4 592 880 -4 623 000 437 000 -6 881 400

Overf. til investeringsregnskapet 1 494 538 1 924 000 4 941 000 509 003

Til fordeling -189 237 070 -189 685 000 -187 964 000 -185 635 343

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 186 598 590 189 685 000 187 964 000 180 655 201

Merforbruk/mindreforbruk -2 638 480 0 0 -4 980 142

1) Spesifikasjon av rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd og utg.utjevning -84 910 000 -84 882 000 -84 882 000 -81 470 000

Småkommunetilskudd -5 161 000 -5 161 000 -5 161 000 -4 996 000

 Skjønnstilskudd -4 910 000 -4 760 000 -4 760 000 -5 636 725

Inntektsutjevning -1 798 812 -2 019 000 -2 019 000 -1 849 162

2) Momskomp. investering 2013 = kr 1 868 173

80% obligatorisk overføring til investeringer: Kr 1 494 538

3) Nesset kraft AS selger kommunens konsesjons kraft for Nesset kommunes regning og risiko.

Dette utløser følgende tall for: 2013 2012

Salgsinntekter 16 162 114 15 520 614

Kjøp (Statkraft) -8 338 261 -7 848 300

Nesset kraft as, eksterne kostnader -398 230 -330 724

Fylkeskommunen, oppgj. januar/
april

81 332 0

Netto i kommunens regnskap 7 506 955 7 341 590
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Regnskapsskjema 1B – fordelt til enhetene drift

2013 2012

Enhet Regnskap
Regulert 
budsjett

Opprinnelig
 budsjett

Avvik fra 
regulert budsjett Avvik % Regnskap

1 Rådmann; stab/støtte og fellesfunksj. 19 486 492 19 984 000 19 805 000 497 508 2,5 19 039 055

Herav:

Kommunale fellesutgifter/-inntekter 4 196 084 4 928 000 4 836 000 731 916 14,9 4 235 832

Kirkelig fellesråd 3 374 000 3 374 000 3 374 000 0 0,0 3 339 000

Rådmannens stab 8 085 576 7 852 000 7 770 000 -233 576 -3,0 7 565 716

Skolefaglig rådgiver 3 830 831 3 830 000 3 825 000 -831 0,0 3 898 506

2 Servicekontor 2 826 207 2 928 000 2 903 000 101 793 3,5 2 794 383

3 Politisk virksomhet 2 406 079 2 490 000 2 439 000 83 921 3,4 1 985 911

4 Eidsvåg barne- og ungdomsskole 27 142 368 27 967 000 27 758 000 824 632 2,9 26 534 621

5 Indre Nesset barne- og ungdomsskule 12 479 803 12 611 000 12 508 000 131 197 1,0 12 411 968

6 Barnehagene i Nesset 18 499 110 18 586 000 17 387 000 86 890 0,5 17 120 286

7 Helse og omsorg 81 980 980 82 087 000 81 234 000 106 020 0,1 80 343 759

8 Teknisk, samfunn og utvikling ¹ 15 437 432 16 560 000 15 972 000 1 122 568 6,8 15 007 218

Herav: Sjølkost (VARSF) ² -538 860 -792 000 -792 000 -253 140 -32,0 -1 076 282

9 Kultur 4 145 291 4 267 000 3 663 000 121 709 2,9 3 665 439

10 NAV Nesset 2 194 830 2 205 000 2 195 000 10 170 0,5 1 752 561

11 Reserver 0 0 2 100 000 0 0

Totalt 186 598 590 189 685 000 187 964 000 3 086 410 1,6 180 655 201

1) 1) inkl. ubrukte midler av erstatningskraft/utviklingsfond, kr 346 601 som er med i kommunens mindreforbruk

2) Inkl. for lite brukt av fond for renovasjon kr 291 678 pga manglende fondsmidler.

Redegjørelse for vesentlig avvik tas med under beskrivelse av enhetene

Netto utgifter – prosentvis fordeling mellom enheter/avdelinger

Barnehagene 9,9 %

Helse og omsorg 44,1 %

Teknisk, samfunn og utvikling 8,0 %

Kultur 2,2 %
NAV  Nesset 1,2 %

Kommunens fellesutgifter 2,3 %
Kirkelig fellesråd 1,8 %

Rådmann med stab/støtte 6,4 %
Servicekontoret 1,5 %

Politisk virksomhet 1,3 %

Indre  Nesset barne- og ungdomsskule 6,7 %

Eidsvåg barne og ungdomsskole 14,6 %
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Regnskapsskjema 2A – investering

2013 2012

Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap

Investeringer i anleggsmidler 13 641 460 17 099 875 39 334 000 6 399 106

Utlån og forskutteringer 3 884 639 4 741 560 2 590 000 4 824 163

Avdrag på lån 2 564 586 1 430 000 1 430 000 2 969 467

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsetninger 505 974 0 12 307 000 0

Årets finansieringsbehov 20 596 659 23 271 435 55 661 000 14 192 736

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler 13 795 404 18 726 625 7 800 000 8 205 032

Inntekter fra salg av anleggsmidler 102 872 0 0 1 413

Tilskudd til investeringer 560 000 370 000 4 200 000 170 000

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 3 073 106 1 430 000 38 130 000 2 619 747

Andre inntekter 0 0 0 5 159

Sum ekstern finansiering 17 531 382 20 526 625 50 130 000 11 001 350

Overført fra driftsregnskapet 1 538 588 1 924 000 4 941 000 509 003

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av avsetninger 1 526 688 820 810 590 000 2 682 382

Sum finansiering 20 596 659 23 271 435 55 661 000 14 192 736

Udekket/udisponert 0 0 0 0
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Regnskapsskjema 2B –prosjektregnskap for investeringer 2013

Åretd budsjett / regnskap Totalt prosjekt Total ramme

Prosj.
nr Navn på prosjekt

Budsjett 
2013

Brukt pr. 
31.12.13

Rest + 
overskrid -

Brukt 
tidl. år

Brukt pr. 
31.12.13 Vedtatt ¹

600127 Badeplass Eidsvågleira 800 000 108 045 691 955 67 096 175 141 2 500 000

600127 Eidsvåg sentrum (apejungel) 58 000 96 691 -38 691 774 146 870 837 10 000 000

600147 NOS – utvidelse 378 000 268 011 109 989 26 398 959 26 666 970 26 777 000

600152 Aktivitetssenter 79 000 99 697 -20 697 6 266 404 6 366 101 6 345 000

600156 Flerbrukshall 206 000 77 972 128 028 2 418 890 2 496 862 45 325 000

600158 Relokalisering barnehage, barne-/
kulturskole

3 000 000 3 598 383 -598 383 400 460 3 998 842 13 400 000

600169 NOS – påbygg kjøkken 0 52 486 -52 486

600171 Utbedring ledningsnett – vann 300 000 281 896 18 104 0 281 896 300 000

600217 Utbedring ledningsnett – avløp 300 000 11 336 288 664 0 11 336 300 000

600218 Skansen – digitalisering 
 eiendomsarkiv

331 000 331 811 -811 1 318 803 1 650 614 1 750 000

600228
Etabl. Parkeringsplasser EIBUS og 
HELOMS

720 000 639 582 80 418 80 081 719 662 1 050 000

600231 IKT – investeringer 1 317 000 1 038 706 278 294 0 0 1 317 000

600234 Overføringsledning til Raudsand 200 000 721 565 -521 565 318 346 1 039 911 6 150 000

600240 Adressering i Nesset 50 000 26 441 23 559 7 609 34 050 1 000 000

600244 Oppgradering kommuneveg på 
 Meisalstranda

273 000 61 310 211 690 326 762 388 072 600 000

600245 VA – vannmålere, innføring 400 000 291 262 108 738 28 222 319 484 1 000 000

600247 VA – renseanlegg Eidsvåg vannverk 500 000 130 567 369 433 0 130 567 1 500 000

600248 Parkering prestegarden 762 000 851 642 -89 642 38 500 890 142 800 000

600252 Strandpromenade Eidsvåg sentrum 429 000 427 002 1 998 71 328 498 330 1 000 000

600257 Tiltak energi- og klimaplan 225 000 0 225 000 0 0 225 000

600258 Oppgradering SD-anlegg Eresfjord 
skole

200 000 27 756 172 244 0 27 756 200 000

600259 Nødstrømsaggregat NOS 2 200 000 1 654 423 545 577 0 1 654 423 2 200 000

600260 Aktivitetstjenesten – utstyr 150 000 194 050 -44 050 0 194 050 150 000

600261 Behovsutredning pleie og omsorg 500 000 0 500 000 0 0 500 000

600262 Utbedring lokaler til uteavdelinga 100 000 54 112 45 889 0 54 112 400 000

600264 Tomter Furulund-feltet, tomt 7 og 8 50 000 77 440 -27 440 0 77 440 250 000

600265 Omlegging vannledning i Åsagarden 
v/Aarstad

150 000 151 455 -1 455 0 151 455 150 000

600267 Utstyr til Nesset brann- og 
 redningstjeneste

255 000 266 904 -11 904 0 266 904 255 000

600268 Utbedring ventilasj.anl. Nesset u 
– gymsal/garderobe

700 000 443 943 256 057 0 443 943 700 000

600269 Brannvogn Vistdal 656 250 656 250 0 0 656 250 656 250

600270 Kommunestyresal – stoler og 
 lydanlegg

200 000 119 438 80 563 0 119 438 200 000

600272 Eresfjord vannverk – bedring av 
vannkvalitet

850 000 899 274 -49 274 0 899 274 850 000

600274 Vannskade gnr 26/2, O. Hole 860 625 0 860 625 0 0 860 625

600275 Helseløype 0 19 742 -19 742 0 19 742 0

600293 Utgifter ved salg av eiendom 0 62 266 0 62 266 0

SUM 17 199 875 13 741 460 3 520 681 38 515 603 51 165 871 128 710 875

1) Denne kolonnen er oppdatert iht. vedtatt budsjett 2013 inkl. budsjettreguleringer, samt midler avsatt i økonomiplana (for 2013–2016).

Informasjon om status, framdrift, økonomi og eventuelt avvik, samt forventa avslutning av prosjektet er tatt med senere i årsrapporten.
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Investeringsprosjekter 2013 med kommentarer

600127 Badeplass Eidsvågleira

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

800 000 108 045 691 955 67 096 175 141 2 500 000

Prosjektet omfatter tilrettelegging av badeplass og bygning med toalett, kiosk og lager. 
Grunnarbeid og plastring av strandkant samt ombygging av eksisterende bygning starter som 
planlagt vinter/ vår 2014, med beregnet ferdigstillelse mai 2014. 

600147 Eidsvåg sentrum (apejungel)

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

58 000 96 691 -38 691 774 146 870 837 10 000 000

Prosjektet er fullført og avsluttet høst 2013. Anlegget omfatter et større lekeareal i 
 forbindelse med Nesset barne- og ungdomsskole. «Apejungelen» skal inspirere til aktivitet 
også utenom skoletiden og står til fri disposisjon for alle. Anlegget ble tatt i bruk juni 2013 
med stor suksess. Vel gjennomført prosjekt med all ære til FAU (foreldrerådets arbeids-
utvalg) som har lagt ned svært mange frivillige timer i prosjektet.

600152 Nos – utvidelse

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

378 000 268 011 109 989 26 398 959 26 666 970 26 777 000

I samarbeid med IKT er pasientvarslingssystemet og telefoni utbedret og utvidet ved Nesset 
omsorgssenter. Påløpte kostnader er til tekniske anlegg. Ønskes videreført i 2014 for slutt-
føring av mindre gjenstående tiltak. 

600156 Aktivitetssenter

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

79 000 99 697 -20 697 6 266 404 6 366 101 6 345 000

Alle planlagte aktiviteter i prosjektet er gjennomført og er komplett i forhold til 
prosjekterings grunnlaget. Et lite økonomisk avvik, pga. merarbeid på teknisk anlegg. Anser 
prosjektet til å være vel gjennomført, og det har gitt et godt resultat. Prosjektet som innebar 
utbedring av lokaler for lager og kontor for hjelpmiddelforvaltning ble ferdigstilt høsten 2013.

600158 Flerbrukshall

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

206 000 77 972 128 028 2 418 890 2 496 862 45 325 000

Oppstart av bygging av flerbrukshall har heller ikke i 2013 kommet i gang. En avven-
ter  klarering fra NVE og Sintef ang. sikringstiltak utenfor byggetomt i forbindelse med 
kvikkleire forekomster. Det gjenstår egengodkjenning av reguleringsplan i etterkant. Påførte 
utgifter dekker prosjektledelse. 

600169 Relokalisering barnehage, barne-/kulturskole

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

3 000 000 3 598 383 -598 383 400 460 3 998 842 13 400 000

Byggetrinn 1, riving av gymnastikksal og nytt påbygg til småskoletrinnet ved Eidsvåg  barne- 
og ungdomsskoleskole, startet oktober 2013. Entreprenøren leverte arbeid for mer enn 
byggherre hadde budsjettert med i 2013, derav overskridelsen som blir justert mot bevilgede 
midler i 2014.  Nytt tilbygg med klasserom vil være ferdigstilt ca. 1.mai 2014. 

600217 Utbedring ledningsnett – vann

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

300 000 281 896 18 104 0 281 896 300 000

Utført i henhold til plan.

600218 Utbedring ledningsnett – avløp

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

300 000 11 336 288 664 0 11 336 300 000

Påløpte kostnader til planlegging. Ikke realisert grunnet kapasitet. Søkes videreført til 2014. 
Manglende kapasitet.

38 NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2013

-�129�-



600228 Skansen – digitalisering eiendomsarkiv

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

331 000 331 811 -811 1 318 803 1 650 614 1 750 000

Prosjektet har som mål å få digitalisert alle våre papirarkiv fra før 2007. I 2013 er 40 meter 
bygge- og delingsarkiv for perioden 1965–2007 ryddet, indeksert og skannet i 2010–2012 
og dermed gjort elektronisk. Dette papirarkivet kan nå leveres til depot hos IKA Møre og 
 Romsdal. 8 meter landbruksarkiv er også ryddet, indeksert og skannet. Prosjektet vil bli 
avsluttet i 2014/15 ved at samme jobb gjøres med 4 meter planarkiv.

600231 Etablering parkeringsplasser EIBUS og HELOMS

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

720 000 639 582 80 418 80 081 719 662 1 050 000

Det er etablert parkeringsplasser ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole ved småtrinnet, 
men det gjenstår å sette opp gjerde mellom parkering og uteområde, samt oppmerking av 
p-plasser. Ferdigstilles innenfor rammen, våren 2014. Parkeringsplassen er tatt i bruk.

600234 IKT – investeringer

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

1 317 000 1 038 706 278 294 0 0 1 317 000

I 2013 ble det opprettet felles meldingstjener via IKT Orkidé ved fellespunktet i Kristiansund. 
Fagsystemet Profil (pleie- og omsorgssystem) er nå overflyttet til fellespunktet og betjenes 
derfra. Videre ble det anskaffet nytt fagsystem for Helsestasjon (Winmed 3 Helsestasjon). 
Konsept for iPolitiker, tidligere innført som pilot for formannskapet, ble videreført ved 
anskaffelse av lesebrett (iPad) til folkevalgte i kommunestyret og utvalgene TNM og HOK. 
I samarbeid med enhet for Teknisk, samfunn og utvikling har en oppgradert og utvidet 
pasientvarslingsystemet og telefoni ved Nesset omsorgssenter. Etter budsjettjustering ble 
det i sommermånedene endelig framført fiber til Eresfjord barne- og ungdomsskule. Det er 
tilrettelagt tiltak for samkjørte trådløse nett. Dette har krevd investeringer i hensiktsmessig 
utstyr, hovedsakelig aksesspunkt. Det er videre også investert i generell infrastruktur og vi 
er nå på god vei til gjennomført Gigabit-hastighet i hele vårt spredenett der vi har egne linjer 
og føringsveier. 

600240 Overføringsledning til Raudsand

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

200 000 721 565 -521 565 318 346 1 039 911 6 150 000

God fremdrift og forsering i forhold til plan. Derav merforbruk. Byggetrinn 1 er nesten ferdig 
ved årsskiftet.

600244 Adressering i Nesset

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

50 000 26 441 23 559 7 609 34 050 1 000 000

Det er et sentralt mål at alle eiendommer i Norge skal ha adresser innen 2015. Ved årsskifte 
hadde 35,8 % av eiendommene i kommunen fått tildelt vegadresser. Utgifter hittil er kun 
lønnskostnader. Innkjøp av skilt og annet materiell vil bli utført vår 2014.

600245 Oppgradering kommuneveg på Meisalstranda

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

273 000 61 310 211 690 326 762 388 072 600 000

Påløpt kostnader på utført arbeid. Ikke ferdigstilt, grunnet sykdom hos entreprenør. Søkes 
videreført til 2014.

600247 VA – vannmålere, innføring

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

400 000 291 262 108 738 28 222 319 484 1 000 000

Ved innføring av forbruksbasert system for vann- og avløpsgebyr, vil kommunen kunne tilby 
brukerne måling av det faktiske forbruket og krav om gebyrer i henhold til disse målingene. 
Alle bedrifter og husstander fikk i 2013 forespørsel om installasjon av vannmålere. Materiell 
for oppstart er innkjøpt. En regner med avslutning av prosjektet våren 2014, og søker derfor 
ubrukte midler overført. 
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Investeringsprosjekter 2013 med kommentarer (forts.)

600248 VA – renseanlegg Eidsvåg vannverk

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

500 000 130 567 369 433 0 130 567 1 500 000

Påløpte kostnader til konsulentarbeid og noe lønn. Forstudie pågår, der vi ser på ulike referan-
seprosjekter. Må videreføres til 2014.

600252 Parkering prestegarden

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

762 000 851 642 -89 642 38 500 890 142 800 000

Parkeringsplassen ved Nesset prestegard ble opparbeidet og ferdigstilt med belysning 
sommeren 2013. Større grad av masseutskifting enn det som var påregnet har medførte et 
merforbruk i forhold til rammen i prosjektet.

600257 Strandpromenade Eidsvåg sentrum

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

429 000 427 002 1 998 71 328 498 330 1 000 000

Fase 1 av Strandpromenaden var ferdigstilt sommeren 2013 med tilrettelegging av ca. 50% 
av traseen. Promenaden ble tilrettelagt med fast grusdekke og belysning. Fase 1 startet fra 
østsiden av promenaden i påvente av analyser og beregning av tiltak i forhold til stormflo i 
vest. Medgåtte kostnader iht. budsjett.

600258 Tiltak energi- og klimaplan

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

225 000 0 225 000 0 0 225 000

Enheten har ikke hatt kapasitet til gjennomføring. Søkes overført til 2014.

600259 Oppgradering SD-anlegg Eresfjord skole

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

200 000 27 756 172 244 0 27 756 200 000

Påløpte kostnader til planlegging. Håper på gjennomføring i 2014.

600260 Nødstrømsaggregat NOS

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

2 200 000 1 654 423 545 577 0 1 654 423 2 200 000

Det er installert eget nødstrømsaggregat som skal gi strøm til hele Nesset omsorgssenter. 
Aggregatet er tilrettelagt i eget bygg på området. Prosjektet er tilnærmet ferdig. Noe innkjøp, 
installasjon og igangkjøring/testing gjenstår. Søker overføring av gjenstående midler til 2014.

600261 Aktivitetstjenesten – utstyr

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

150 000 194 050 -44 050 0 194 050 150 000

Det er innkjøpt en bil, samt plenklippere. Merforbruket er finansiert med overføring av 
driftsmidler.

600262 Behovsutredning pleie og omsorg

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

500 000 0 500 000 0 0 500 000

Arbeidet med gjennomgang og oppfølging av tiltak innen pleie og omsorg var i 2013 ikke 
kommet så langt at det ble behov for å bruke midlene. Det er satt opp et nytt beløpt for 2014 
til samme formål. 

600264 Utbedring lokaler til uteavdelinga

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

100 000 54 112 45 889 0 54 112 400 000

Arbeidstilsynet har pålagt utbedringer av lokaler ved uteavdelingen. Dette gjelder spesielt 
garderobe, dusj og mulighet til å skille skitten og ren sone. Påløpt kostnader til innvendig 
rivning m.m. Må videreføres til 2014.

600265 Tomter Furulund-feltet, tomt 7 og 8

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

50 000 77 440 -27 440 0 77 440 250 000

Opparbeidelse av 1 tomt er ferdigstilt.

40 NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2013

-�131�-



600267 Omlegging vannledning i Åsagarden v/Aarstad

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

150 000 151 455 -1 455 0 151 455 150 000
I arbeid med tilrettelegging av ny tomt for driftsbygning, oppdaget en at kart over lednings-
nettet ikke stemte med hvor ledningsnettet faktisk gikk. Prosjektet har gått ut på å flytte 
deler av ledningsnettet for at utbygger skulle kunne oppføre sin driftsbygning. Prosjektet er 
ferdigstilt

600268 Utstyr til Nesset brann- og redningstjeneste

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

255 000 266 904 -11 904 0 266 904 255 000

Det er innkjøpt nye hjelmer etter dagens krav samt hydraulisk klippeutstyr. Materiell er 
innkjøpt etter budsjettramme.

600269 Utbedring ventilasjonsanlegg EIBUS ungdomsskolen, gymsal/garderobe

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

700 000 443 943 256 057 0 443 943 700 000

Noe gjenstående leveranse for at ventilasjonsanlegg skal kunne fungere optimalt samt FDV 
dokumentasjon. Antas ferdigstillelse februar/mars 2014. Forventer en overskridelse på ca 
kr 50 000

600270 Brannvogn Vistdal

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

656 250 656 250 0 0 656 250 656 250

Det er innkjøpt brannvogn i samarbeid med lokal innsamling av midler og sponsorer. 
Brannvogna er ment som førsteinnsats tiltak ved brann i Vistdal. Innkjøp utført i henhold til 
ramme.

600272 Kommunestyresal – stoler og lydanlegg

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

200 000 119 438 80 563 0 119 438 200 000

Stoler til kommunestyresal og formannskapets møterom er innkjøpt. Tilbud på lydanlegg er 
mottatt, men kan ikke realitetsbehandles før det blir gitt ny bevilgning i 2014.

600274 Eresfjord vannverk – bedring av vannkvalitet

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

850 000 899 274 -49 274 0 899 274 850 000

Det har over flere år vært vansker med vannkvaliteten fra kommunens vassverk i Eresfjord. 
Etter lengre perioder sommeren 2013 med kokepåbud ble det om høsten startet prosjekt 
om alternativ vannkilde-borring etter grunnvann. Prosjekt ferdigstilles vinter 2014. Søker 
tilleggsbevilgning for 2014. 

600275 Vannskade gnr 26/2, O. Hole

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

860 625 0 860 625 0 0 860 625

Ikke påbegynt. Det utarbeides anbudsdokumenter for utlysing og gjennomføring i 2014. 
 Prosjektet kan ikke gjennomføres uten ny bevilgning i 2014. 

600293 Helseløype

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

0 19 742 -19 742 0 19 742 0

Løype vil gå langs eksisterende gangveger og stier i området ved Nesset kirke, Eidsvåg skole 
på Holtan og omsorgsboligene. Det blir utplassert benker, anlagt enkle aktivitetsområder, 
montert belysning og skilting. Foreløpig stipulert kostnad på kr 373 000 antas å bli dekt av 
eksterne tilskudd; fra spillemidler og fra fylkeskommunen. Sak legges fram i 2014. 

600171 NOS påbygg kjøkken

Budsjett 2013 Brukt 2013 Rest + / overskrid - Brukt tidl. år Brukt totalt Kostnadsramme

0 52 486 -52 486

Prosjektet ble ferdigstilt i 2011. Dette er en kreditnota som kommunen ikke fikk dekning for, 
fordi leverandøren gikk konkurs. Boet ble gjort opp i 2013.
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Økonomisk oversikt – balanse

Note Regnskap 2013 Regnskap 2012

EIENDELER

Anleggsmidler 643 900 514 614 051 352

Herav:

Faste eiendommer og anlegg 10 265 346 503 264 173 106

Utstyr, maskiner og transportmidler 10 12 863 569 12 498 541

Utlån 5 58 507 197 59 974 783

Konserninterne langsiktige fordringer 0 0

Aksjer og andeler 5 27 676 880 25 722 241

Pensjonsmidler 2 279 506 365 251 682 681

Omløpsmidler 98 564 294 99 467 309

Herav:

Kortsiktige fordringer 21 190 634 20 486 982

Konserninterne kortsiktige fordringer 0 0

Premieavvik 2 21 614 101 21 572 255

Aksjer og andeler 0 0

Sertifikater 0 0

Obligasjoner 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 55 759 559 57 408 072

Sum eiendeler 742 464 809 713 518 661

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 45 648 692 67 026 496

Herav:

Disposisjonsfond 6a 4 021 560 6 794 560

Bundne driftsfond 6ab 28 358 528 28 138 652

Ubundne investeringsfond 6a 2 141 545 2 141 545

Bundne investeringsfond 6ab 4 513 244 5 328 070

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 6c 812 460 812 460

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 6c -4 565 625 -4 565 625

Regnskapsmessig mindreforbruk 6a 2 638 480 4 980 142

Regnskapsmessig merforbruk 0 0

Udisponert i inv.regnskap 0 0

Udekket i inv.regnskap 0 0

Likviditetsreserve 0 0

Kapitalkonto 7 7 728 500 23 396 692

Langsiktig gjeld 648 920 510 602 398 560

Herav:

Pensjonsforpliktelser 2 370 604 431 327 946 392

Ihendehaverobligasjonslån 0 0

Sertifikatlån 0 0

Andre lån 11 278 316 079 274 452 168

Konsernintern langsiktig gjeld 0 0

Kortsiktig gjeld 47 895 607 44 093 605

Herav:

Kassekredittlån 0 0

Annen kortsiktig gjeld 43 646 428 40 455 017

Konsernintern kortsiktig gjeld 0 0

Premieavvik 2 4 249 179 3 638 588

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 742 464 809 713 518 661

MEMORIAKONTI

Memoriakonto 12 680 008 11 986 413

Herav:

Ubrukte lånemidler 12 748 496 11 743 900

Ubrukte konserninterne lånemidler 0 0

Andre memoriakonti -68 488 242 513

Motkonto til memoriakontiene -12 680 008 -11 986 413
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Økonomisk oversikt – drift

2013 2012

Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap

Driftsinntekter

Brukerbetalinger 11 664 284 11 395 000 11 153 000 11 080 980

Andre salgs- og leieinntekter 26 588 901 26 112 000 25 955 000 25 887 733

Overføringer med krav til motytelse 30 507 129 19 785 000 22 180 000 29 578 272

Rammetilskudd 96 779 812 96 822 000 96 822 000 93 951 887

Andre statlige overføringer 1 016 853 844 000 844 000 1 076 230

Andre overføringer 1 803 901 1 983 000 1 983 000 1 355 201

Skatt på inntekt og formue 58 799 961 59 011 000 59 011 000 55 443 522

Eiendomsskatt 13 741 939 13 776 000 14 221 000 13 107 628

Andre direkte og indirekte skatter 19 247 998 19 180 000 19 180 000 19 553 264

Sum driftsinntekter 260 150 779 248 908 000 251 349 000 251 034 716

Driftsutgifter

Lønnsutgifter 139 589 292 139 746 000 137 041 000 138 986 441

Sosiale utgifter 38 780 573 37 893 000 37 164 000 36 502 035

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 34 930 860 32 373 000 31 633 000 35 320 135

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 19 946 132 19 372 000 18 302 000 19 993 773

Overføringer 17 686 438 14 748 000 16 152 000 16 939 841

Avskrivninger 10 093 468 4 515 000 4 515 000 9 945 903

Fordelte utgifter -1 547 325 -867 000 -867 000 -2 607 960

Sum driftsutgifter 259 479 438 247 780 000 243 940 000 255 080 168

Brutto driftsresultat 671 341 1 128 000 7 409 000 -4 045 452

Finansinntekter

Renteinntekter og utbytte 3 322 894 3 871 000 5 871 000 5 573 461

Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 975 399 2 041 000 2 041 000 1 373 484

Sum eksterne finansinntekter 4 298 293 5 912 000 7 912 000 6 946 944

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger 8 742 016 9 167 000 9 027 000 9 953 499

Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 0

Avdrag på lån 8 390 826 8 390 000 8 390 000 8 409 949

Utlån 1 080 570 3 050 000 3 050 000 3 138 500

Sum eksterne finansutgifter 18 213 411 20 607 000 20 467 000 21 501 948

Resultat eksterne finanstransaksjoner -13 915 119 -14 695 000 -12 555 000 -14 555 004

Motpost avskrivninger 10 093 468 4 515 000 4 515 000 9 945 903

Netto driftsresultat -3 150 310 -9 052 000 -631 000 -8 654 553

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 4 980 142 4 980 000 0 5 661 710

Bruk av disposisjonsfond 6 999 000 6 999 000 2 693 000 10 961 000

Bruk av bundne fond 9 741 853 13 132 000 12 788 000 13 584 465

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0

Sum bruk av avsetninger 21 720 995 25 111 000 15 481 000 30 207 175

Overført til investeringsregnskapet 1 538 588 1 924 000 4 941 000 509 003

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 0

Avsatt til disposisjonsfond 4 226 000 4 226 000 0 6 175 000

Avsatt til bundne fond 10 167 617 9 909 000 9 909 000 9 888 477

Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0 0

Sum avsetninger 15 932 205 16 059 000 14 850 000 16 572 480

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 2 638 480 0 0 4 980 142
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Økonomisk oversikt – investering

2013 2012

Regnskap Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap

Inntekter

Salg av driftsmidler og fast eiendom 102 872 0 0 1 413

Andre salgsinntekter 0 0 0 5 159

Overføringer med krav til motytelse 2 546 0 0 33 053

Statlige overføringer 0 0 0 0

Andre overføringer 560 000 370 000 4 200 000 170 000

Renteinntekter og utbytte 0 0 0 0

Sum inntekter 665 418 370 000 4 200 000 209 625

Utgifter

Lønnsutgifter 836 964 0 0 355 395

Sosiale utgifter 253 951 0 0 88 453

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 9 979 204 17 199 875 39 334 000 4 207 244

Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 761 179 0 0 376 641

Overføringer 1 910 161 0 0 774 098

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0 0

Fordelte utgifter -100 000 -100 000 0 597 275

Sum utgifter 13 641 460 17 099 875 39 334 000 6 399 106

Finanstransaksjoner

Avdrag på lån 2 564 586 1 430 000 1 430 000 2 969 467

Utlån 1 930 000 4 107 000 2 000 000 3 085 346

Kjøp av aksjer og andeler 1 954 639 634 560 590 000 1 738 817

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 0

Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 12 307 000 0

Avsatt til bundne investeringsfond 505 974 0 0 0

Avsatt til likviditetsreserve 0 0 0 0

Sum finansieringstransaksjoner 6 955 199 6 171 560 16 327 000 7 793 630

Finansieringsbehov 19 931 241 22 901 435 51 461 000 13 983 111

Dekket slik:

Bruk av lån 13 795 404 18 726 625 7 800 000 8 205 032

Salg av aksjer og andeler 0 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån 3 070 560 1 430 000 38 130 000 2 586 694

Overført fra driftsbudsjettet 1 538 588 1 924 000 4 941 000 509 003

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0 0

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 0

Bruk av bundne driftsfond 205 888 186 250 0 76 000

Bruk av ubundne investeringsfond 0 634 560 590 000 530 000

Bruk av bundne investeringsfond 1 320 800 0 0 2 076 382

Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 0

Sum finansiering 19 931 241 22 901 435 51 461 000 13 983 111

Udekket/udisponert 0 0 0 0
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Note 1 – endring i arbeidskapital

2013 2012

Endring arbeidskapital bevilgningsregnskapet: Regnskap Regnskap

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) 260 150 779 251 034 716

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) 665 418 209 625

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner 21 164 257 17 738 670

Sum anskaffelse av midler 281 980 454 268 983 011

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) 249 385 970 245 731 540

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) 13 641 460 5 801 831

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner 24 662 637 29 295 579

Sum anvendelse av midler 287 690 067 280 828 950

Anskaffelse – anvendelse av midler -5 709 613 -11 845 938

Endring i ubrukte lånemidler 1 004 596 -6 205 032

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift 0 0

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest 0 0

Endring i arbeidskapital bevilgningsregnskapet -4 705 017 -18 050 971

Endring arbeidskapital balansen

OMLØPSMIDLER

Endring betalingsmidler -1 648 512 -21 103 602

Endring ihendehaverobl og sertifikater 0 0

Endring kortsiktige fordringer 703 652 -2 107 871

Endring premieavvik 41 846 7 414 444

Endring aksjer og andeler 0 0

Endring omløpsmidler (A) -903 014 -15 797 029

KORTSIKTIG GJELD

Endring kortsiktig gjeld (B) -3 802 002 -2 253 941

Endring arbeidskapital balansen (A-B) -4 705 017 -18 050 971
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Note 2 – pensjon

Kommunen har kollektiv pensjons
ordning i Kommunal landspensjons kasse 
(KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) 
som sikrer ytelsesbasert pensjon for de 
ansatte. Pensjonsordningen omfatter 
alders, uføre, ektefelle, og barne
pensjon, samt AFP/tidlig pensjon, og sik
rer alders og uførepensjon med samlet 
pensjonsnivå på 66 % sammen med 
folke trygden.  Pensjonene sam ordnes 
med utbetalinger fra  folketrygden.

• For AFP 62–64 har kommunen valgt: 
100 % utjevning.

• For AFP 65–66 har kommunen valgt: 
100 % utjevning.

Pensjonskostnad
Årets netto pensjonskostnad er nå
verdien av årets pensjonsopptjening til
lagt rentekostnader av påløpte pensjons
forpliktelser, og fratrukket forventet 
avkastning på pensjons midlene. Netto 
pensjonskostnad tillagt administrasjons
kostnad og sum  amortisert premieavvik 
utgjør samlet pensjonskostnad. Hvert 
enkelt års premieavvik amortiseres med 
motsatt fortegn.

Premieavvik
Hvis pensjonspremien overstiger (er 
lavere enn) netto pensjonskostnad, skal 
premieavviket inntektsføres (utgifts
føres) og balanseføres mot kortsiktig 
fordring (gjeld). Virkningen i regn
skapet blir dermed at det utgiftsføres et 
lavere (høyere) beløp enn den faktiske 
 premien, nemlig pensjonskostnaden.

Estimerte størrelser, faktiske 
 størrelser og estimatavvik
Det skal foretas ny beregning av de 
pensjonsforpliktelser som ble balanse
ført i foregående års regnskap. Ved ny 
beregning skal oppdaterte grunnlags
data og årets forutsetninger legges til 
grunn. Avviket mellom avlagte tall for 
pensjons forpliktelser i foregående år 
og ny beregning kalles årets estimat
avvik for pensjonsforpliktelser. Avviket 
mellom avlagte tall for pensjonsmidlene 
i fore gående år og faktiske pensjons
midler, kalles årets estimatavvik for 
pensjonsmidlene. 

Pensjonskostnad KLP SPK

Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening) 13 385 066 3 327 920 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 11 838 203 2 036 494 

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 11 275 575 1 583 832 

Administrasjonskostnader 855 923 77 618 

Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie) 16 852 413 2 978 398 

Utbetalte pensjoner (utbetalinger) 9 446 215 –

Årets netto pensjonskostnad § 13–1 nr c og § 13–3 nr a

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 13 385 066 3 327 920 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 11 838 203 2 036 494 

Forventet avkastning på pensjonsmidlene -11 275 575 -1 583 832 

Netto pensjonskostnad eks adm. 13 947 694 3 780 582 

Beregnet premieavvik § 13–1 nr d og § 13–4 nr a (evt b)

Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 15 996 490 2 900 780 

Årets netto pensjonskostnad -13 947 694 -3 780 582 

Premieavvik 2 048 796 -879 802 

Arbeidsgiveravgift av premieavviket 288 880 -124 052 

Akkumulert og amortisert premieavvik § 13–1 nr e
og § 13–4 nr c,d og e

Akkumulert premiavvik 1.1 17 149 506 -1 397 276 

Sum amortisert premieavvik 1 784 956 -119 044 

Arbeidsgiveravgift av 15 243 354 -6 699 

Akkumulert premieavvik 31.12 17 413 346 -2 158 034 

Arbeidsgiveravgift 31.12 av akkumulert premieavvik 2 421 964 -312 354 

Årets estimatavvik § 13–3 nr c og d

Estimatavvik forpliktelse -22 757 280 3 073 876 

Estimatavvik pensjonsmidler 9 274 646 -3 761 425

Brutto estimatavvik -13 482 634 -687 549 

Spesifisert pensjonsforpliktelse § 13–1 nr a og e 
og § 13–2 nr c 

Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 – estimat i fjor -264 535 809 -53 986 233 

Nåverdi av årets pensjonsopptjening -13 385 066 -3 327 920 

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -11 838 203 -2 036 494 

Utbetalte pensjoner 9 446 215 –

Estimatavvik forpliktelse IB 1.1 -22 757 280 3 073 876 

Brutto pensjonsforpl. UB 31.12 – estimat -303 070 143 -56 276 771 

Spesifiserte pensjonsmidler §13–1 nr a og e og §13–2 nr d

Brutto pensjonsmidler IB 1.1 212 961 707 38 720 974 

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 11 275 575 1 583 832 

Premieinnbetaling ekskl. adm.kostnader 15 996 490 2 900 780 

Utbetalte pensjoner -9 446 215 -

Estimatavvik pensjonsmidler IB 1.1 9 274 646 -3 761 425 

Brutto pensjonsmidler UB 31.12 – estimat 240 062 203 39 444 162 

Spesifikasjon av forutsetninger (i %) i 2013 KLP SPK

Forventet avkastning 5,00 4,35

Diskonteringsrente 4,00 4,00

Forventet lønnsvekst 2,87 2,87

Forventet G-regulering/pensjonsregulering 2,87 2,87

Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet 1,10 1,10
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Note 3 – Garantiansvar

Garanti gitt til Garantibeløp pr. 31.12 Garantien utløper år

Nesset kirkelige fellesråd – lån opplysnings-
vesenets fond (1998), K-sak 060/98

148 069 2018

Tøndergård skole – Lån i KLP Kreditt AS, 
K-sak 075/03

117 500 2025

Nesset Kraft AS – Lån i KLP Kreditt AS, K-sak 
225/99

17 000 000 2030

Med hjemmel i sosiallovgivningen:   

40.37984 36 730 2015

81.85449 53 626 2017

40.30009 30 313 2016

40.29035 63 429 2018

Sum garantier 17 449 667

Note 4 – Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale samarbeid

Nesset kommune har ingen.

Note 5 – Finansielle anleggsmidler

Debitor (utsteder) Bokført verdi Endring fra forrige år Eierandel

Kommunal landspensjonskasse 6 299 897 589 599  

RIR, K 143/93 396 000  6,10 %

Destinasjon Molde og Romsdal AS 50 000  25 aksjer

Nesset kraft as 15 000 000  100 %

Myklebostad/Lange vassverk 1 200   

Eidsøra vassverk 8 656   

Opdal/Nerland vassverk 20 000   

Biblioteksentralen al 900   

Astero as 22 000  44 aksjer

Kommunekraft as, K 097/03 1 000  1 aksje

Muritunet, K175/93 og K002/02 34 000   

Aursjøvegen as, K 104/97 17 000  2 aksjer

Sunndal nasjonalparksenter as 1 000  1 aksje

Langfjordtunnelen 200 250  9 aksjer

Nesset sparebank (egenkapitalbevis) 1 270 000  12 700 bevis

Molde lufthavnutvikling as 163 750  16 aksjer

Samspleis AS, K 98/08 20 000  2 aksjer

Kystlab as 66 227 44 240 6 636 aksjer

Molde kunnskapspark as 100  100 aksjer

Eidsvåg borettslag 20 100  1 andel

Mardølafond:    

Nesset sparebank (egenkapitalbevis) 1 320 800 1 320 800 12 700 bevis

Aura næringshage as 200 000  24,50 %

Contrast Adventure as 264 000  66 000 aksjer

Aursjøvegen as , MF 5/10 600 000  3 aksjer

Waterhouse as 1 700 000  425 000 aksjer

Utlån:    

Nesset kraft as 36 700 000   

Kraftfond 211 792 -41 664  

Mardølafondet til næringsdrivende 7 503 410 -202 726  

Sosiallån 328 312 -82 636  

Formidlingslån/Startlån 13 763 683 -1 140 560  

Sum 86 184 077 487 053 

Endring fra forrige år er vedtatt kjøp eller salg i løpet av året, samt avskrivninger/tap.
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Note 6A – Avsetninger og bruk av avsetninger

 Alle avsetninger Regnskap 2013 Regnskap 2012

Avsetninger 17 538 071 21 043 619

Bruk av avsetninger -23 247 684 -32 889 557

Netto avsetninger -5 709 613 -11 845 938

Disposisjonsfond Regnskap 2013 Regnskap 2012

Beholdning 01.01. 6 794 560 11 580 560

Avsetninger til fond 4 226 000 6 175 000

Bruk av fondet i driftsregnskapet -6 999 000 -10 961 000

Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0 0

Beholdning 31.12. 4 021 560 6 794 560

Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. 
I  økonomiplanperioden 2014–2017 er det budsjettert med netto avsetning kr 2,384 mill.

Ubundne investeringsfond Regnskap 2013 Regnskap 2012

Beholdning 01.01. 2 141 545 2 671 545

Avsetninger til fond 0 0

Bruk av fondene 0 -530 000

Beholdning 31.12. 2 141 545 2 141 545

I økonomiplanperioden 2014–2017 er det ikke budsjettert avsetning eller bruk av 
 investeringsfondet.

Bundne driftsfond Regnskap 2013 Regnskap 2012

Beholdning 01.01. 28 138 652 31 910 641

Avsetninger til fond 10 167 617 9 888 477

Bruk av fondet i driftsregnskapet -9 741 853 -13 584 465

Bruk av fondet i investeringsregnskapet -205 888 -76 000

Beholdning 31.12. 28 358 528 28 138 652

Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, jfr spesifikasjon av vesentlige og 
 spesielle fond.

Bundne investeringsfond Regnskap 2013 Regnskap 2012

Beholdning 01.01. 5 328 070 7 404 452

Avsetninger til fond 505 974 0

Bruk av fondene -1 320 800 -2 076 382

Beholdning 31.12. 4 513 244 5 328 070

Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, jfr spesifikasjon av vesentlige og 
 spesielle fond.

Resultat (mer- og mindreforbruk) drift Regnskap 2013 Regnskap 2012

Beholdning 01.01. 4 980 142 5 661 710

Årets resultat (mer- eller mindreforbruk) 2 638 480 4 980 142

Årets disp. av resultat (mer- eller mindreforbruk) -4 980 142 -5 661 710

Beholdning 31.12. 2 638 480 4 980 142

Kommunestyret skal ta stilling til bruken ved fastsettelse av årsregnskapet.

Resultat (udekket og udisponert) investering Regnskap 2013 Regnskap 2012

Beholdning 01.01. 0 0

Årets resultat (udekket og udisponert) 0 0

Årets disp. av resultat (udekket og udisponert) 0 0

Beholdning 31.12. 0 0

Kommunestyret skal ta stilling til bruken ved fastsettelse av årsregnskapet.
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Note 6B – Spesifikasjon av vesentlige og spesielle fond

Bundne driftsfond 31.12.2013 31.12.2012

Kraftfond 2 551 250 2 175 642

Miljøfond 6 165 881 6 152 805

Mardølafondet 13 356 034 13 207 147

Jordbruksfondet 133 630 130 549

Kommunalt viltfond 198 452 174 769

Renter fond Idrettshall 302 372 283 005

Selvkostfond er tatt med under selvkosttjenester, se note 9.

Bundne investeringsfond 31.12.2013 31.12.2012

Mardølafondet 1 377 923 2 698 793

Miljøfond 1 500 000 1 500 000

Idrettshallfond 536 843 536 843

Fond innfridd formidlings-/startlån 1 079 314 573 340

Note 6C – Endringer i regnskapsprinsipp

Konto for endring av regnskapsprinsipp viser 31.12.2013 31.12.2012

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK 
(drift)

-812 460 -812 460

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK 
(investering)

4 565 625 4 565 625

Sum 3 753 165 3 753 165

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

År Drift Investering

Utbetalte feriepenger 1993  4 475 446

Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 1994 73 317  

Påløpte renter (drift) 2001 988 977  

Påløpte renter (investering) 2001  90 179

Kompensasjon for mva 2001 -73 754  

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -1 801 000  

Totalt -812 460 4 565 625

Note 7 – Kapitalkonto

Kapitalkontoen representerer differansen mellom balanseført verdi av anleggsmidler og langsiktig gjeld, justert for ubrukte lånemidler, hvor 
ubrukte lånemidler er andelen av langsiktig gjeld som ikke er regnskapsført i investeringsregnskapet.

01.01.2013 Balanse (underskudd i kapital)  01.01.2013 Balanse (kapital) 23 396 692

Debetposteringer i året:  Kreditposteringer i året:  

Avskriving av fast eiendom og anlegg 7 650 022 Aktivering av fast eiendom og anlegg 10 932 986

Nedskrivninger fast eiendom 2 026 695 Oppskriving av fast eiendom 0

Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler 2 443 446 Aktivering av utstyr, maskiner og transport midler 2 808 474

Salg av fast eiendom og anlegg 82 872   

Avdrag på formidlings/startlån 3 070 560 Kjøp av aksjer og andeler 1 954 639

Avdrag på sosial lån 36 857 Utlån formidlings/startlån 1 930 000

Avdrag på utlånte egne midler 938 542 Utlån sosial lån 104 570

Oppskriving innlån 19 323 Utlån egne midler 976 000

Avskrivning sosiale lån * 150 349 Avskrivning innlån 0

Avskrevet utlån Mardølafondet ** 281 848 Oppskriving utlån 0

Bruk av midler fra eksterne lån 13 795 404 Avdrag på eksterne lån 10 955 412

UB Pensjonsforpliktelse (netto) 13 001 188   

Aga pensjonsforpliktelse 1 833 167   

31.12.2013 Balanse (Kapitalkonto) 7 728 500 31.12.2013 Balanse (underskudd i kapital)
 
*) Avskrevet sosiale lån gjelder opprydding i foreldra krav.
**) Avskrevet utlån Mardølafondet er på grunn av konkurs.
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Regnskapet er utarbeidet i henhold 
til bestemmelsene i kommune
loven,  forskrifter og god kommunal 
 regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper
All tilgang og bruk av midler i løpet 
av året som vedrører kommunens 
virksom het fremgår av drifts regnskapet 
eller investeringsregnskapet. 
Regnskaps føring av tilgang og bruk 
av midler bare i balanseregnskapet 
gjøres normalt ikke, kun ved  endring 
i regnskaps prinsipp. Dette blir 
 kommentert i note i årsregnskapet. 

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter 
og innbetalinger er regnskapsført 
brutto. Dette gjelder også interne 
 finansieringstransaksjoner. 

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inn tekter 
og innbetalinger i året er tatt med i års
regnskapet, enten de er betalt eller ikke. 

For lån er kun den delen av lånet som 
faktisk er brukt i løpet av året ført i 
investeringsregnskapet. Den delen av 
lånet som ikke er brukt, er registrert 
som memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, 
inntekter eller innbetalinger ikke kan 
fastsettes eksakt ved tidspunktet for 
regnskapsavleggelsen, registreres et 
anslått beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og 
omløpsmidler
I balanseregnskapet er anleggsmidler 
eiendeler bestemt til varig eie eller bruk 
for kommunen. 

Andre eiendeler er omløpsmidler. 
Fordringer knyttet til egen vare og 
tjenesteproduksjon, samt markeds
baserte verdipapirer som inngår i en 
handelsportefølje er omløpsmidler. 

Andre markedsbaserte verdipapirer 
er klassifisert som omløpsmidler 
med mindre kommunen har foretatt 
 investeringen ut fra næringspolitiske 
eller samfunnsmessige hensyn. I slike 
tilfeller er verdipapirene klassifisert 
som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler der
som disse forfaller til betaling innen ett 

år etter anskaffelsestidspunktet. Ellers 
er de klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4; 
Avgrensningen mellom drifts
regnskapet og investeringsregnskapet. 

Standarden har særlig betydning for 
skille mellom vedlikehold og på
kostning i forhold til anleggsmidler. 
Utgifter som påløper for å opprettholde 
anleggs middelets kvalitetsnivå utgifts
føres i driftsregnskapet. Utgifter som 
 representerer en standardheving av 
anleggsmiddelet utover  standarden 
ved anskaffelsen utgiftsføres i 
 investeringsregnskapet og aktiveres på 
anleggsmiddelet i balansen.

Klassifisering av gjeld
Langsiktig gjeld er knyttet til formålene 
i kommunelovens § 50. All annen gjeld 
er kortsiktig gjeld. 

Neste års avdrag på utlån inngår i 
anleggs midler og neste års avdrag på 
lån inngår i langsiktig gjeld. 

Vurderingsregler
Omløpsmidler er vurdert til laveste  verdi 
av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Markedsbaserte finansielle omløps
midler er vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til på
lydende med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelses kost. Anleggsmidler 
med begrenset økonomisk levetid 
avskrives med like store årlige beløp 
over leve tiden til anleggsmiddelet. 
 Avskrivningene starter året etter at 
anleggsmiddelet er an skaffet/tatt i bruk 
av virksomheten. 

Avskrivningsperiodene er i tråd med 
§ 8 i forskrift om årsregnskap og års
beretning. Vurderingene for eiendeler 
gjelder tilsvarende for kortsiktig og 
langsiktig gjeld.

Opptakskost utgjør gjeldspostens på
lydende i norske kroner på det tidspunkt 
som gjelden oppstår. 

Låneomkostninger (gebyrer, provi
sjoner mv.), samt over og underkurs 

er finansutgifter og inntekter. Over og 
underkurs periodiseres over lånets 
løpetid som kortsiktig fordring/gjeld 
etter samme prinsipp som gjelder for 
obligasjoner som holdes til forfall.

Selvkostberegninger
Innefor de rammer der selvkost er 
satt som den rettslige rammen for 
hva  kommunen kan kreve av bruker
betalinger beregner kommunen 
selvkost etter retningslinjer gitt av 
Kommunal og regionaldepartementet i 
dokument H2140, januar 2003. 

For de tjenestene kommunen selv har 
valgt å kreve brukerbetalinger  etter 
selvkostprinsippet følges samme 
retnings linjer.

Mva-plikt og mva-kompensasjon
Kommunen følger reglene i mvaloven 
for de tjenesteområdene som er om
fattet av loven. 

For kommunens øvrige virksomhet 
 krever kommunen mvakompensasjon.

Mottatt kompensasjon for betalt mva 
er finansiert av kommunene gjennom 
 redusert statstilskudd i inntektssystemet.

Note 8 – Regnskapsprinsipper
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Nesset kommune har utarbeidet 
etterkalkyle for betalingstjenester i 
henhold til retningslinjer for beregning 
av selvkost for kommunale betalings
tjenester (H2140 Kommunal og 
regionaldepartementet, januar 2003). 
Kommunen benytter selvkostmodellen 
Momentum selvkost kommune. 

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. For å kontrollere at dette 
ikke skjer må kommunen,  etter hvert 
regnskapsår utarbeide en selvkost
kalkyle som viser selvkost regnskapet 
for det enkelte gebyr området. 
 Elementene i en selkost kalkyle av
viker fra kommunes ordinære drifts
regnskap på enkelte områder og de 
to regn skapene vil ikke være direkte 
sammenlign bare. 

I selvkostkalkylen inngår regnskaps
messige drifts inntekter, drifts
utgifter eksklusiv regnskaps messige 
 avskrivninger,  kalkulatoriske 
 avskrivninger og rentekostnader, 
samt henførte indirekte driftsutgifter 
(administrasjons utgifter). 

Ved beregning av kalkulatoriske 
av skrivninger skal det i selvkost
beregningene gjøres fratrekk av 
fremmedfinansiering. Kalkulatorisk 
rentekostnad inngår ikke i  kommunens 
driftsregnskap, men representerer 
en alternativ avkastning  kommunen 
går glipp av ved at kapital er  bundet 
i anleggs midler. Den kalkula toriske 
rentekostnaden beregnes med 
utgangs punkt i anleggsmidlenes 
restavkastnings erdi og en kalkylerente. 
Kalkylerenten er årsgjennomsnittet av 
Norges Banks 3årig statsobliga sjons
rente + 1 %poeng. I 2013 var denne lik 
2,63%. 

Retningslinjene fastsetter regler for 
henføring av relevante administrasjons
utgifter som kan inngå i selvkost
grunnlaget. Videre er det bestemt at 
eventuelle overskudd skal avsettes 
til bundne selvkostfond. Et overskudd 
fra et enkelt år skal tilbakeføres til 
 brukerne i form av lavere gebyrer i løpet 
av en  femårsperiode. En  generasjon 
brukere skal ikke subsidiere neste 
 generasjon, eller omvendt.  Kostnadene 
ved  tjenestene som ytes i dag skal 
 dekkes av de brukerne som drar 
nytte av tjenesten. Dette innebærer 
at dersom kommunen har overskudd 

som er eldre enn fire år, må dette i sin 
helhet gå til reduksjon av gebyrene det 
 kommende budsjettåret. Eksempelvis 
må et overskudd som stammer fra 2013 
i sin helhet være disponert innen 2018. 

I tillegg til å utarbeide en etter
kalkyle for hver betalingstjeneste må 
 kommunen også utarbeide forkalkyler 
i forkant av budsjettåret for å estimere 
drifts og kapitalkostnader for neste 
økonomiplanperiode. Forkalkylene gir 
grunnlaget for kommunes gebyr satser. 
Ved  budsjet tering er det en rekke usikre 
 faktorer, herunder fremtidig kalkyle
rente, utvikling av antall  brukere og 
generell etterspørsel. I tillegg til å 
overholde generasjonsprisnippet bør 
 kommune ha målsetning om minst 
mulig svingninger i de kommunale 
gebyrene.

Note 9 – Selvkost – etterkalkyle

Etterkalkyle selvkost 2013 Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing

Gebyrinntekter 4 581 385 1 410 933 3 624 933 1 248 278 553 139 

Øvrige driftsinntekter 2 668 17 748 61 8 121 240 

Driftsinntekter 4 584 053 1 428 681 3 624 994 1 248 286 674 379 

Direkte driftsutgifter 3 396 205 1 269 706 4 028 638 1 135 069 842 270 

Avskrivningskostnad 684 665 233 052 0 0 31 072 

Kalkulatorisk rente (2,63 %) 525 582 170 227 0 0 7 763 

Indirekte netto driftsutgifter 336 267 56 827 145 981 57 129 61 006 

Indirekte avskrivningskostnad 48 418 12 111 1 457 628 10 432 

Indirekte kalkulatorisk rente (2,63 %) 34 320 10 313 825 356 5 904 

Driftskostnader 5 025 456 1 752 235 4 176 901 1 193 182 958 448 

+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad 
 selvkostfond (2,63 %)

39 851 23 533 -408 13 684 4 088 

+ Tilskudd/subsidiering 875 000 0 0 0  

Resultat 473 447 -300 022 -552 315 68 788 -279 981 

Kostnadsdekning i % 91,2 % 81,5 % 86,8 % 104,6 % 70,4 %

Selvkostfond 01.01 1 278 520 1 044 785 260 637 485 897 295 425 

-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond 473 447 -300 022 -552 315 68 788 -279 981 

Selvkostfond/fremførbart underskudd 31.12 1 751 967 744 764 -291 678 554 685 15 444 

Etterkalkylen for 2013 er utarbeidet i samarbeid med Momentum selvkost as som har mer enn 10 års erfaring med selvkost
problematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost. Selvkostmodellen Momentum selvkost kommune 
benyttes av flere enn 140 norske kommuner.
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Selvkostfondprognose
Som det går fram av figuren har kommune lagt opp til en disponering av selvkostfondene som 
gjør at alle overskudd/underskudd er utlignet ved utgangen av 2018.

2012 2013 2014 2016 201820172015

Note 10 – Anleggsmidler

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Anskaffelseskost 14 310 689 13 291 637 4 760 206 214 126 682 120 113 109

Akkumulerte avskrivninger -10 711 551 -5 776 248 -2 377 319 -53 594 730 -27 874 384

Tilgang i regnskapsåret 815 279 1 336 946 5 927 162 5 024 113 579 036

Avgang i regnskapsåret 0 0 0 0 0

Avskrivninger i regnskapsåret -1 190 396 -1 065 016 -238 011 -5 197 784 -2 402 261

Nedskrivninger 0 0 0 0 0

Reverserte nedskrivninger 0 0 0 0 0

Bokført verdi 31.12 3 224 020 7 787 318 8 072 039 160 358 281 90 415 500

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsfor-
skriftens § 8. Kommunen har følgende anleggsmiddel grupper med tilhørende avskrivningsplan:

Anleggsmiddelgruppe Avskrivn.plan Eiendeler

Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

Gruppe 2 10 år
Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, 
verktøy og transportmidler og lignende.

Gruppe 3 20 år
Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske 
anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, for-
brenningsanlegg og lignende.

Gruppe 4 40 år
Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og 
ledningsnett og lignende.

Gruppe 5 50 år
Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, 
sjukeheim og andre institusjoner, kulturbygg, 
brannstasjoner og lignende
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Note 11 – Langsiktig gjeld

Langsiktig gjeld består av: 2013 2012

Pensjonsforpliktelser 370 604 431 327 946 392

Lån til investeringer 261 764 391 257 355 217

Lån til utlån (formidlingslån) 16 551 688 17 096 951

Sum langsiktig gjeld 648 920 510 602 398 560

Note 13 – Ytelser til ledende personer og kontrollorganer

Beløp kr

Ordfører 704 566

Varaordfører 70 157

Rådmann 788 100

Totalt til ledende personer per 31.12.2013 1 562 823

Honorar for regnskapsrevisjon 139 700

Honorar for forvaltningsrevisjon 88 900

Andre oppgaver revisor 25 400

Kontrollutvalgssekretær 58 900

Totalt til kontrollorganer for 2013 312 900

I 2013 er det tatt opp nytt lån til 
 investeringer på kr 12,8 mill, samtidig er 
det innbetalt avdrag på løpende lån på 
kr 8,5 mill.

Sum eiendeler (faste eien dommer 
og anlegg, utstyr, maskiner og 
 transportmidler) har en bokført verdi 
på kr 278 210 072 per 31.12.2013. Ut fra 
dette er 94 pst av kommunens eiendeler 
 finansiert med lån. Lån til inves teringer 
har en gjenværende løpetid (vektet) på 
33 år. 10,6 pst av lån til inves teringer 
gjelder selvfinansiert virksomhet 

(selvkost). Kommunen får rente
kompensasjon for lån til  investeringer, 
tilsvarende 9 pst av lånegjelda.

I tillegg er kommunen gjennom sine 
eierandeler i interkommunale selskap 
ansvarlig for sin andel av selskapets 
gjeld. Gjelden betjenes av selskapet. 
Romsdalshalvøye interkommunale 
renovasjonsselskap IKS (RIR) har per 
31.12.2013 et lån på kr 45 262 830. Dette 
er en økning på kr 2 670 016 fra 2012. 
Nesset kommunes eier andel (iht. folke
tall) er på ca. 6 pst.

Kommunens varige driftsmidler; inventar, utstyr, transportmidler, faste eien
dommer og anlegg har en bokført verdi på kr 276 671 647 per 01.01.2013. Veid levetid 
(inkl. tomt) for disse anleggsmidlene er på 35,6 år.

Beregnet avdrag: kr 276 671 647 / 35,6 = kr 7 771 675
Innbetalt i år 2013 kr 8 390 826

Kommunen har i henhold til dette ivaretatt kommunelovens § 50 nr. 7 a om at gjen
stående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide 
levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte.

Note 12 – Minimumsavdrag
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Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

31.12.12 30.04.13 31.08.13 31.12.13

Beholdning bankinnskudd (MNOK) 57,4 61,9 54,8 55,8

Gjennomsnittlig avkastning tertialet over 
3 mill kr (%)

2,67 2,43 2,36 2,29

Gjennomsnittlig avkastning tertialet under 
3 mill kr (%)

0,60 0,75 0,75 0,75

Avkastning benchmark, prosent (ST1X) * 1,64 1,66 1,53 1,54

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

Gjeldsforvaltning

Låneportefølje 31.12.2012 30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013

Totalt MNOK 257,4 255,6 253,8 261,8

Herav rentebinding *) MNOK 100,0 99,2 98,3 116,9

Rentebinding Andel % 38,8 38,8 38,7 44,6

Gjenværende rente-
binding (durasjon)

År 3,6 3,3 2,9 2,6

*) Rentebinding ett år fram i tid og over.

Lån med flytende rente

31.12.2012 30.04.2013 31.08.2013 31.12.2013

Saldo 
(MNOK)

Gj.snitt 
rente %

Saldo 
(MNOK)

Gj.snitt 
rente %

Saldo 
(MNOK)

Gj.snitt 
rente %

Saldo 
(MNOK)

Gj.snitt 
rente %

1,5 2,04 1,5 2,14 1,5 2,14 1,4 2,09

111,2 2,34 111,1 2,25 110,2 2,25 143,5 2,25

Lån med rentebinding, saldo pr. 31.12.2013

Saldo (MNOK) Rentesats Bundet til dato

43,5 3,64 18.06.2015

23,8 3,83 07.09.2016

20,0 2,62 10.10.2016

11,0 3,55 02.12.2016

4,3 5,22 06.10.2018

14,3 3,85 12.12.2018

Finansforvaltning 2013

Kommunen har ingen plasseringer utenom bankinnskudd, og det er ikke knyttet 
bindinger til bankinnskuddene.

Lånene er tatt opp i Kommunalbanken 
as og KLP Kommune kreditt. Over sikten 
viser at fastrenteandelen er på 44,6 pro
sent. Kommunens gjennomsnittlig gjen
værende rentebinding er på 2,6 år. Ifølge 
finansreglementet skal gjelds porteføljen 
ha en fastrente andel på  minimum 35 
prosent (lån med rente binding 1 år fram 
i tid og over). Gjennom snittlig gjen
værende rente binding (durasjon – vektet 
rente bindingstid) på samlet rente

bærende gjeld skal til enhver tid være 
mellom 1 og 5 år.  Kommunen oppfyller 
 begge  disse kravene. Rente risikoen ved 
 endring i  renten på 1 prosentpoeng utgjør 
kr 0,9 mill per år. Rådmannen  vurderer 
refinansieringsrisikoen som lav da det 
ikke er tatt opp lån uten avdragsbetaling 
med unntak av ett lån (forfall i 2049). Råd
mannen anser finansforvaltningen å være 
i tråd med kommunens finansreglement.
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Rådmannen har oppfølgingsansvar til 
stabsledere og enhetsledere. Dette 
gjennom føres ved månedlige leder
møter, månedlige status møter med hver 
enkelt enhetsleder og ukentlige møter 
med stabs ledere. 

1–2 ganger i året samles ledergruppen 
til ledersamling. I 2013 var samlingen i 

mai lagt til Oppdal med innføring i LEAN 
som en metode for  effektivisering av 
alle prosesser. 

Samlingene er også viktig for det 
 sosiale samholdet i ledergruppen. I år 
ble samhold og konkurranse instinkt 
satt på prøve i Villmarkscampen.

RÅDMANNEN

Nøkkeltall i enheten

31.12.13 31.12.12

Ansatte 22 28

Årsverk 16,09 25,6

Deltidsstillinger 10 9

Kvinner 19 13

Menn 3 12,6

2,57	%
6,52 % 2012 

Samlet i kommunen: 
8,17 % 2013, 7,96 % 2012

Sykefravær 2013

Assisterende rådmann
Skolefaglig rådgiver,

barnehagefaglig rådgiver,
folkehelse, kultur inkl.  bibliotek,

koordinerende enhet

Stab/ støtte
Personal, økonomi, IKT

Rådmann

Reduksjon i antall ansatte/ årsverk 
skyldes overføring til den nye enheten 
Teknisk, samfunn og utvikling, samt 
avsluttet Vekstkommuneprogram.

Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de  politiske 
organer og har rollen som den sentrale premissleverandør til 
 politikere samtidig med å ha ansvaret for at de politiske vedtak blir 
iverksatt. Rådmannsfunksjonen utøves i Nesset kommune  gjennom 
 assisterende rådmann og rådmannens stab.

Ledersamling i Villmarkscampen.
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Økonomisk resultat

2013 2012

Enhet
Regnskap

Regulert
Budsjett

Opprinnelig 
budsjett 

Avvik fra 
reg. budsjett Avvik i % Regnskap

Rådmann: Stab/støtte og fellesfunksj. 19 486 492 19 984 000 19 805 000 497 508 2,5 19 039 055

→ Kommunale fellesutgifter/-inntekter 4 196 084 4 928 000 4 836 000 731 916 14,9 4 235 832

→ Kirkelig fellesråd 3 374 000 3 374 000 3 374 000 0 0,0 3 339 000

→ Rådmannens stab 8 085 576 7 852 000 7 770 000 - 233 576 - 3,0 7 565 716

→ Skolefaglig rådgiver 3 830 831 3 830 000 3 825 000 -831 0,0 3 898 506

Økonomisk resultat
Rådmannens stab/støtte og  kom munale fellesutgifter hadde 
for regnskaps året 2013 et mindre forbruk på ca. kr 500 000,. 
I for bindelse med gjennom føring av Stortingsvalget høs
ten 2013 er det brukt ca. kr 100 000 mindre enn  budsjettert. 

Videre kan noe av av viket forklares med at det er brukt 
 mindre til opplæring og frikjøp av tillits valgte og mindre til 
bedriftshelse tjeneste. Det har vært mer utgifter til anset telse 
av ny ass. rådmann samt utgifter i forbindelse med langtids
sykdom og vikar.

Kommunens administrative  ledelse 
består fra 1. september av fire  kvinner; 
Økonomisjef Solfrid Svensli, personalsjef 
Anne-Karin Sjøli, ass. rådmann Anne 
Grete Klokset og rådmann Liv F. Husby.

Hva vil du fremheve som kommunen fikk til i 2013?
Som rådmann er jeg stolt av at vår kommune yter så gode og helhetlige tjenester til våre 
 inn byggere. Vi er en liten kommune som skal gi de samme tjenestetilbudene som større 
 kommuner, dette krever ansatte med god kompetanse og helhetlig løsninger på tvers av tjeneste-
områdene – og det gjøres. Vi viste det i 2013 ved at vi ble utpekt som fylkes Ungdomskommune, 
mottok årets Omsorgspris og er nr. 2 i fylket hva gjelder service og tilgjengelighet på nett!

Hva er den/de største utfordringene for kommunen i 2014?
Aktivitets- og tjenestetilbudet må ytterligere tilpasses inntektsrammene og krevende 
 priori teringer vil fortsatt måtte gjøres så vel innenfor som mellom tjenesteområder. Strukturelle 
endringer må vurderes, ikke minst som følge av demografisk utvikling, nye ansvars reformer og 
utvidede oppgaver som krever så vel egnede lokaler som god kompetanse. Det er et mål at til-
pasninger ikke skal gå ut over den gode kvaliteten vi ønsker at våre tjenester skal ha.  Avklaringen 
rundt grunnundersøkelsene er avgjørende for fremdrift i flere av de større  prosjektene, og ut-
fordringen blir å ha nok ressurser tilgjengelig samtidig når klarsignalet går.

Liv Fleischer Husby
rådmann

RÅDMANNEN
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ASSISTERENDE RÅDMANN

Hva vil du fremheve som enheten fikk til i 2013?
En ny og hensiktsmessig organisering av oppgaver som naturlig hører til rådmannens stab. 
Ass. rådmann har fått ansvaret for skolefaglig rådgiver, barnehagefaglig rådgiver, kulturleder, 
folkehelsekoordinator og leder for koordinerende enhet. For å ivareta disse fagområdene og utny-
tte ressursene best mulig er det opprettet en arbeidsgruppe kalt Rådgivergruppen HOK. Gruppa 
har som mål å samles hver uke for informasjonsutveksling og samarbeid om felles tiltak hvor 
folkehelse står sentralt. 

Hva er de største utfordringaene for din enhet i 2014?
Å kunne opprettholde god tjenesteproduksjon samtidig som driftsbudsjettet for 2014 er vedtatt 
redusert.

Anne Grete Klokset
assisterende rådmann

«Rettsikkerheten kan utfordres 
ved mangel full kompetanse i saks
behandlingen, slik at vedtaket ikke 
 holder mål i forhold til faglige og ju
ridiske standarder.»

Assisterende rådmann er sted fortreder 
for rådmann i de tilfeller hvor det er 
nødvendig. Oppgaver som tidligere 
var tillagt assisterende rådmann som 
byggesaker, næring og miljø, jordbruk, 
skogbruk og planarbeid ble fra 01.09.13 
flyttet til enhet: Teknisk, samfunn og 
utvikling.

Assisterende rådmann har i dag ansvar for:
• Samfunnsmessig beredskap: I det 

 ligger et krav at kommunen skal 
ivareta befolkningens sikkerhet og 
trygghet. Nesset kommune skal være 
en trygg kommune å bo i for alle, 
noe som skal sikres gjennom ulike 
beredskaps planer som trer i kraft når 
en uønsket hendelse inntreffer. Det 
er krav til beredskaps forberedelser 
på en ulike sektorområder, her
under brann og eksplosjonsvern, 
 forurensning, helse og sosial, 

stråle vern, smittevern, forsyning 
og vannressurser og mange andre 
områder. 

• Forsikringer: Kommunale bygg og 
anlegg, inventar, motorvogn, ansatte 
sine forsikringsordninger m.m. 

• Innkjøpsavtaler og vedlikehold av 
inngått avtaler: Kommunen har et 
interkommunal innkjøpssamarbeid 
med Molde, Misund, Aukra og Rauma 
kommune. 

• Eiendomsskatt: Det er vedtatt 
eiendoms skatt på verker og bruk. En 
viktig inntektskilde for kommunen. 

• Vurdering av juridiske spørsmål, 
klage behandling m.m.

• Budsjettansvar for rådmannens stab 
og fellesfunksjoner

Videre har assisterende rådmann 
ansvar for å lede utvalg for helse, 
oppvekst og kultur (HOK). Skolefaglig 
rådgiver, barnehagemyndighet, kultur, 
folkehelse og koordinerende enhet 
 følges opp av assisterende rådmann. 

Anne Grete Klokset tok over stillingen som assisterende rådmann 
1. september 2013 etter Bjørn Stensjø som gikk av med alders pensjon. 
Anne Grete er utdannet jurist og kommunens administrasjon er 
med det blitt styrket med juridisk kompetanse. Juridisk  kompetanse 
er  viktig for å få økt kvalitet i saksbehandlingen, hensyn til retts-
sikkerheten ifht det materielle innhold i tjenester og vedtak. 
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Tjenester og oppgaver 
Personalsjefens hovedoppgaver er:
Gi råd og veiledning til alle enhete
ne innenfor arbeidsgiverområdet; 
herunder ansettelser, rekruttering, 
kompetanse kartlegging, bistand til 
kompetanse utvikling, permisjoner, 
personal konflikter, lønnspolitikk, 
nærværsarbeid, overordnet IAarbeid, 
tvistespørsmål i praktiseringen av lov 
og avtaleverk knyttet opp mot arbeids
rettslige  saker, spesielt mot arbeidsmi
ljøloven, ferie lov og sentralt avtaleverk, 
samt omplasserings tiltak og annen 
bistand i forbindelse med enhetenes 
personal forvaltning. 

Personalsjefen skal utarbeide og 
vedlike holde veiledningsmaterialet som 
enhetslederne trenger for å gjennomfø
re en god arbeidsgiverpolitikk og en god 
personaloppfølging. 

I hovedsak er disse fagfeltene knyttet 
opp mot følgende lov og avtaleverk
• Hovedtariffavtalen
• Hovedavtalen
• Arbeidsmiljøloven
• Ferieloven
• IAavtalen

• Andre sentrale og lokale avtaler 
 knyttet opp mot lønns og avtalevilkår 
for ansatte.

Personalsjefen er hovedkontakt på 
rådmanns nivå for alle hovedtillits
valgte og for hovedverneombud. 
Personal sjefen har hovedansvaret for 
 utarbeidelse og gjennomgåelse av 
sykefraværs rapporteringen. Personal
sjefen er også råd mannens forlengende 
arm og råd giver innen arbeidsgiver
området. Også i 2013 har det vært noen 
større saker på personal området som 
har vært krevende å følge opp.

Personalsjef rapporterer direkte til rådmannen. Tjenesten omfatter 
strategisk arbeidsgiverpolitikk og overordnet personalforvaltning.

PERSONALSJEFEN

Hva vil du fremheve som enheten fikk til i 2013?
Rutiner og prosedyrebeskrivelser til hjelp for ledere er under stadig forbedringer og opp-
dateringer. I 2013 fikk vi revidert flere av de mest omfattende veiledningsheftene som ledere 
med personalansvar trenger i sitt arbeid. Dette gjelder bl.a. Permisjons- og fleksitids reglement 
og Veiledningshefte for ansettelser. I tillegg er det utarbeidet retningslinjer for oppfølging av 
nyansatte og heftet Velkommen som medarbeider i Nesset kommune. 

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2014?
Innføring av nytt Kvalitetssystem i samarbeid med IKT-Orkidé. Det vil fortsatt være en utfordring 
å prioritere riktig i forhold til hvilke oppgaver som må løses. Selv om Nesset kommune er en 
forholdsvis liten kommune i landsmålestokk har de ansatte krav på den samme oppfølgingen, og 
enhetslederne vil ha samme behov for bistand på samtlige fagområder innenfor personalområdet, 
som i en større kommune.

Anne-Karin Sjøli
personalsjef
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Måloppnåelse – Assisterende rådmann

1 Kvalitet på tjenestene
Bidra til at alle enhetene har fokus på trivsel og arbeidsglede 
i hverdagen. Hver enkelt ansatt er unik for sine arbeids-
oppgaver, og dette er det ledernes oppgave å formidle til sine 
medarbeidere. Gi opplæring til alle med personalansvar på 
regler og evt. endringer i personalforvaltningen.

Utført gjennom å gi opplæring til enhetsledere og 
mellom ledere på ledermøter og utvidet ledersamlinger.

2 Motiverte medarbeidere
– Delta på personalmøter i enhetene når enhetene/ 

avdelingene ber om det. 
– Bidra positivt i ledermøter og på utvida ledermøter. 

Gjennom føre lokale forhandlinger etter HTA bestemmelser 
–Tilby enhetsledere og mellomledere bistand og hjelp i for-

hold til sentrale og lokale lover og avtaleverk. Samarbeide 
med de ansattes representanter i alle saker som angår de 
ansatte og i andre saker der dette er naturlig.

– Bidra til aktiv bruk av «12 prinsipp for medbestemmelse». 
Respektere og praktisere de lover og avtaler som ivaretar 
de ansattes rettigheter og plikter.

Utført gjennom å bistå ledere og mellomledere i enkelt-
saker og i saker som angår grupper av ansatte.

3 God økonomistyring
Alle lederne med personalansvar skal til enhver tid være 
opp datert på gjeldende regler på personaloppfølging slik at 
permisjoner m/lønn, bruk av overtid og tiltaksmidler gjennom 
NAV blir brukt optimalt og etter gjeldende regler. Bistå leder-
ne i arbeidet med å oppfylle IA-avtalen.

Utført gjennom å ha en kontinuerlig gjennomgang av 
 rutiner og regelverk slik at disse er i samsvar med 
 sentrale lover og regelverk.

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
Alle enhetene skal ha egne kompetanseplaner der behovet for å 
tilføre og/eller erstatte nødvendig kompetanse på egen enhet er 
beskrevet. 

Enhetsledere skal ha tilgang til oppdatert kompetanse-
oversikt for sin enhet. Verktøyet er Visma Enterprise, 
Web-modulen for kompetansekartlegg.

Utført gjennom å gi råd og veiledning til enhetene når 
disse etterspør dette. Bistår i ansettelsesprosessen når 
enhetene ber om det

Bistå enhetene i arbeidet med å rekruttere, og beholde, gode 
medarbeidere.
Alle saker som angår ansatte skal registreres i den  enkeltes 
personalmappe i ePhorte. Outlook, og etter hvert MinTid, 
 benyttes aktivt som av alle som i hovedsak jobber ved en PC.

Utført, kontinuerlig arbeid
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Tjenester og oppgaver
• Som kommunens skatteoppkrever

kontor er avdelingen tillagt følgende 
oppgaver: Føring av skatteregnskap, 
oppgjør etter skatteavregningen, sted
lig arbeidsgiverkontroll, veilednings
virksomhet, samt innkreving. Inn
krevingen gjelder samtlige skattarter; 
forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, 
forskuddsskatt, restskatt både for 
personlige og upersonlige skattytere. 

• Faglig ansvar for kommunens regn
skap. Dette innebærer at regnskapet 
skal føres løpende og være a jour og 
avlagt i samsvar med lover og for
skrifter. 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 regnskaps
området. Tilrettelegger for, og lærer 
opp alle ansatte som skal levere bilag 
til regnskap.

• Ansvar for lønnsberegning og 
 ut betaling til alle arbeidstakere og 
folkevalgte. Oppfølging og kontroll av 
gjeldende regelverk på lønnsområdet. 
Fraværsregistrering og rapportering, 
både eksternt og internt. Utsending 
av lønns og trekkoppgaver, oppgjør 

av arbeidsgiveravgift, skattetrekk, 
beregning og utbetaling av sjukelønn 
m.v. Oppfølging av refusjoner fra NAV. 
Rådgivning til enhetene på lønns
området. Tilrettelegger for bilagsflyt 
til lønnsregnskapet.

• Innfordring av alle kommunale 
krav; kommunale eiendomsgebyr, 
eiendoms skatt, husleie, barnehage, 
sfo, omsorgstjenester, oppmålings
gebyr, byggesaksgebyr, mv. Oppfølging 
av misligholdte lån, både formidlings
lån og næringslån.

• Koordinering av budsjettarbeidet 
sammen med rådmannen.

• Bokfører regnskap for Nesset 
 kirke lige fellesråd, samt avleggelse 
av  deres regnskap i samsvar med 
 lover og forskrifter. I tillegg utfører 
 av delingen fellesrådets arbeid på 
lønnsområdet, med beregninger, 
 ut betalinger,  rapporteringer osv. 

• Sender søknader til pensjonskassene 
når ansatte skal over på pensjon, samt 
veiledning i denne forbindelse.

• Har bokført regnskap for over
formynderiet fram til fylkesmannens 
overtakelse 01.07.2013.

ØKONOMIAVDELINGEN

Ansatte ved økonomiavdelingen (f.v.): 
Inger Marie Bugge, Anita Storholt 
Mittet, Gunhild Bersaas, Reidun 
 Meringdal, Maila Haugen Bersaas
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Måloppnåelse – Økonomiavdelingen

1 God kvalitet på tjenestene
Sterkt fagmiljø

NKK-skolen, merverdiavgift, 2 ansatte Utført

2 Motiverte medarbeidere
Økonomiavdelinga skal være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø. 

Kontormøter Utført 

Årlige medarbeidersamtaler
Utført. Alle har fått tilbud om 
medarbeidersamtale

3 God økonomistyring
Rutiner som sikrer at regnskapet (inkl. lønn og skatt) er à jour til enhver tid, samt ruti-
ner for budsjettoppfølging.

Ta i bruk fagsystemet Utlån for administrasjon av sosiale lån.
Ikke utført. Revurderes pga. færre 
utlån

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
Bruk av årshjul skal ivareta både daglig drift og nødvendige prosjekter.

Legge til rette for å kunne ta imot e-faktura fra våre leverandører.
Planlegging i gang, avventer ny 
ROR-avtale

Oppdatere årshjul med rutinebeskrivelser. Kontinuerlig arbeid

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
Utnytte mulighetene som ligger i fagsystemene, og ta i bruk ny teknologi på rutinear-
beid.

HRM-automatisk utligning ref.krav NAV Utført

HRM-bygge opp organisasjonsstruktur Planlegging i gang

HRM-elektroniske timelister Må få på plass org.struktur først

Hva vil du fremheve som  enheten fikk til i 2013?
Vi er fornøyd med at vi i det vesent ligste har greid å over holde alle frister. 

Hva er den/de største  ut fordringene for din enhet i 2014?
Vi har som mål å ta i bruk flere moduler i økonomi og HRM for å få mer elektronisk flyt av data i 
hele organisasjonen.

Solfrid Svensli
økonomisjef
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Tjenester og oppgaver
• Drift/vedlikehold av kommunens 

nettverk og servere
• Installasjon og vedlikehold av 

maskin park og fagapplikasjoner
• Versjonsoppgraderinger av ulike 

fagsystemer
• Drift av IKT ved legekontor, bibliotek 

og eksterne lokasjoner (skoler med 
mer)

• Telefoni (intern og ekstern)
• Oversikt over og oppfølging av 

service avtaler, samarbeidspartnere 
og løpende utgifter

• Innkjøp og nyinvesteringer i forhold til 
vedtatt budsjett

Konsolidering av pasient-
varsling og telefoni ved 
Nesset omsorgssenter
System for pasientvarsling og telefoni 
ved Nesset Omsorgssenter har siden 
oppføring i 2009 bydd på funk sjonelle 
utfordringer, i høy grad bunnende i 
mangler i selve grunnkonseptet. Da man 
samtidig var plaget av hyppige feil på 
selve apparatene for mottak av varsling, 
ble dette et naturlig samarbeids prosjekt 
for IKT og Teknisk driftsavdeling. 
Gjennom føringen måtte planlegges 
nøye, da den involverte flere parter, 
mest nevneverdig leverandør av pasient
varslingssystem og ekspertise på rele
vante innstillinger i telefonsentral. 

a) Ekte SIPtilknytning til hussentral, 
muliggjørende ut og innring for alle 
pasient varslings apparater.

b) Komplementering av antall base
punkt for eksisterende DECTløsning

c) Oppgradering av selve pasient
varslings systemet til dagens standard

d) Anordning av alle enheter i hensikts
messig nettverk, med god mulighet 
for fjernvedlikehold

e) Konsolidering av alt relevant utstyr i 
egnet datarom

Gevinstene er mangfoldige. Slike 
 løs ninger må for eksempel tidvis 
håndteres/justeres av leverandør, som 
nå ikke lenger trenger å reise hit ved 

tiltak. Videre er dette nå blitt en mer 
full verdig løsning for trådløs telefoni, og 
vi erstatter frittstående trådløstelefoner 
fortløpende, for bedre oversikt, sikrere 
funksjon og et mer ryddig arbeids miljø. 
Løsningen er også lett skalerbar til 
andre bygg om ønskelig.

Nye samordnede 
nettverksløsninger på tvers 
av kommunegrensene
I regi av IKTsamarbeidet i  ORKidé er det 
fra høsten 2013 etablert et  felles grunn
konsept for trådløse nett i medlems
kommunene. Hovedpoenget er at 
dette skal understøtte muligheten for 
at ansatte skal kunne operere med sitt 
arbeidsverktøy uavhengig av lokasjon og 
kommune, i tråd med tiden. Til taket er 
fra før understøttet av enhetlige  tekniske 
løsninger for trådløse nett i de ulike 
Orkidé kommunene. Konseptet er for 
eksempel helt uvurderlig i skole verket, 
hvor elever i dag suser rundt med sine 
bærbare PCer. Vi har prioritert ut
plasseringen av trådløse aksesspunkt på 
våre skoler, hvor vi er i mål, og vi er i full 
gang med barnehager og omsorgssentra. 

Videre har vi nå en adskillig  bedre 
hjemme kontor løsning, direkte 
 integ rert med eksisterende sam
ordnede brannmurs konsept. Alle disse 
 løsningene er i dag mer sømløse enn 
hva vi har vært vant med tidligere og 
utfyller hverandre godt. En enhetsleder 
på farten trenger nå ikke lenger tenke 
på om man sitter på  kontoret, på møte i 
nabokommunen eller på en konferanse 
i Ulan Bator.

Andre hendelser
Som omtalt i forrige årsmelding, 
opp graderer vi stadig vårt sprede
nett.  Sterkere komponenter og bedre 
struktur er her blant annet viktige 
suksess faktorer uløselig knyttet til vel
lykket gjennomføring av tiltak som over 
omhandlet. Framdrift og prioritering 
på dette emne er følgelig til enhver tid 
situasjonsbetinget.

IKT

Jostein Hestvik Lie
IKT-koordinator
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Flere fagsystem i helsesektoren er nå 
koblet til meldingstjenestene i Norsk 
Helsenett. Visma Profil er flyttet til 
felles punkt i et samarbeidstiltak 
 mellom kommunene Kristiansund, 
Gjemnes og Nesset. Helsestasjonen har 
fått meldingstjeneste etter anskaffelsen 
av Winmed 3 Helsestasjon. Det gjen
står noe arbeid med å knytte alt dette 
fullverdig sammen.

Datarom har fått nytt kjøleanlegg samt 
blitt gjenstand for andre byggetekniske 
renoveringstiltak. Legekontor har fått 
automatisk betalingsordning på vente
rom. Oppgradering av sentrale kompo
nenter budsjettført for kalenderåret 
2013 er utsatt til vår 2014.

Måloppnåelse og veien 
framover
Ny hjemmekontorløsning og sam
ordnede trådløse nett framstår som et 
stjerneeksempel på vellykkede tiltak i 
regi av IKTsamarbeidet. Lokalt gleder 
vi oss over de nye telefoniløsninger som 
omtalt – og særlig tiltaket ved Nesset 
Omsorgssenter, som har vært vel
lykket fra første stund. Dette er et godt 
eksempel på hvordan tekniske løsninger 

bygger på hverandre, da for eksempel 
fjorårets totale renovering av egen 
telefon sentral her var direkte betinget 
for vellykket gjennomføring. 

Året som gikk har videre vært sterkt pre
get av debatt vedrørende form og innhold 
i samarbeidet i IKT Orkidé i  årene som 
kommer. Forenklet framstilt har man lagt 
tanker om en mer omfattende sammen
slåing litt til side og i stedet trukket inn 
IKTkonsulenter fra medlemskommunene 
i ulike stillings prosenter. Denne revi
dering av eksisterende samarbeidsform 
tar til våren 2014.

Nesset kommune er her meget 
 interes sant involvert i et prosjekt for 
klienthåndtering. Dette er et  spennende 
emne som kan vise seg å være en 
grunn leggende nøkkel med tanke 
på effektiv IKT drift gitt gjeldende 
 økonomiske rammer. Det bør allikevel 
nevnes at IKT Nesset allerede tilbyr en 
tjeneste med dels lignende innhold som 
vi derav nå ikke ønsker å vedlikeholde 
mer enn nødvendig i påvente av en mer 
komplett løsning forventet etablert tidlig 
høst 2014, så vi befinner oss i så måte i 
en noe utfordrende mellomsituasjon.

Måloppnåelse – IKT
Mål Status Sluttført Periode

Konsolidering pasientvarslingssystem Utført Høst 2013

Komplettering trådløs telefonisone NOS Utført Høst 2013

Iverksetting nye trådløse soner 75% utført Vår 2014

Utskifting kjøleanlegg datarom Utført Høst 2013

Iverksetting av nytt konsept for hjemmekontor 75% utført Vår 2014

Oppgradering av fagsystem Helsestasjon Utført Vår 2013

Samordning via Norsk Helsenett Utført Vår 2013

Teknisk bistand betalingstjeneste legekontor Utført Vår 2013

Oppgradering sentralt disklager Utsatt Vår 2014

Overføring fagsystem Profil til Fellespunktet Utført Høst 2013

Oppgradert Visma-porteføljen til Visma 2013 Utført Vår 2013

Oppgradering av komponenter i spredenett Løpende Høst 2014

Avvikling av kobber som medium for telefoni Løpende Høst 2015
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KULTUR

Tenester og oppgaver
Generelt skal kultureininga i Nesset 
stimu lere til, samordne og drifte kultur
tiltak som kjem alle inn byggarane i 
 kommunen til gode. Kulturskule og 
 biblio tek er lovbestemte oppgåver. 
 Arbeidet skjer i nært samarbeid med fri
villige, lag og foreiningar, institusjonar og 
andre. Mykje av arbeidet blir gjort med 
sam arbeid innan forebyggande arbeid og 
med folkehelse arbeid i kommunen.

Bibliotek
Nesset folkebibliotek har ope 16 timar 
per veke fordelt på 3 dagar. Det er 4 fast 
tilsette i deltidsstillingar mellom 20 og 
50 %. Avtalen mellom Nesset og Sunndal 
om biblioteksamarbeid omfattar og kjøp 
av biblioteksjefressurs frå Sunndal i 30 
% stilling. Avtalen er revidert og opp
datert i 2013. Ingeborg Sæther gjekk av 
med pensjon i juli og den nye bibliotek
sjefen Claus Christian Hansen begynte 
 hausten 2013. Biblioteket har lese
stunder for barne hagebarn og jamnleg 

besøk av skole klasser. Dette er ei god 
ordning for alle partar. Biblioteket har eit 
relativt stort magasin etter nedlegging 
av fleire filialar. Arbeidet med rydding og 
kassering er forskyvd fram til 2014. For
målet er å gje betre plass til nye bøker og 
media. Ny heimeside for biblioteket er på 
plass som eit svært godt supplement til 
våre faste samlingar. Den kan  inspirere 
bibliotekets brukarar på ein god måte og 
opnar for sjølvbetjening. Nesset folke
bibliotek er aktivt med i planlegging og 
gjennomføring av Bjørnsonfestivalen i 
Nesset.

Kulturskole
Gjemnes og Nesset kulturskole 
har 54 elevar i Nesset for skuleåret 
2013/2014. Det blir gjeve undervisning 
i musikk, dans og visuelle fag. Under
visninga er desentralisert og går føre 
seg på Eidsvåg gamle skole og ved andre 
skuleanlegg i kommunen. Vi ser fram til 
å kunne avvikle Eidsvåg gamle skole som 
undervisnings stad og få betre lokalar for 

Bibliotekstatistikk utlån 2013 2012 2011 2010

Barn, fag og skjønnlitteratur 3 009 3 698 3 323 3 649

Vaksen, fag og skjønnlitteratur 3 913 4 294 4 120 5 590

Lydbøker, barn og vaksne 791 664 651 1 018

Andre medier (hovedskl. DVD for barn) 1 788 1 826 1 044 2 044

SUM utlån 9 501 9 818 9 138 12 301

Besøk 3 914 4 602 4 050 4 557

Økonomisk resultat

2013 2012

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Kultur 4 145 291 4 267 000 121 709 2,9  3 665 439

Nøkkeltall i eininga

31.12.13 31.12.12

Faste 8 8

Sesong/ekstra 2 2

Årsverk 3,36 3,36

Deltidsstillinger 7 7

Kvinner 7 7

Menn 1 1

Året 2013 har vore ein opptur for kommunens ungdomsarbeid.  Toppen 
var kåringa av Nesset som årets ungdomskommune. Nominert og 
presentert av ungdommens kommunestyre for Ungdomspanelet i 
Møre og Romsdal. Det viser at sjølv med små midlar kan ein nå mål. 
Som omdømmebygging betyr kåringa mykje og er til inspirasjon til 
vidare arbeid. 
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undervisninga i Eidsvåg i samband med 
ombygging av barnehage og skolebygg 
der. Kultur skolen tilbyr også musikk
terapi til be buarar på NOS, skular og 
barnehagar.

Ungdomens kommunestyre
Ungdomens kommunestyre har hatt 4 
møte i 2013 og handsama 23 saker. UKS 
har eige budsjett og fordeler Ungdoms
midlane til tiltak for barn og unge. 
UKS har deltatt i ruskampanjen Dug
nad og arrangerte stort møte om rus i 
 desember. Ungdommens kommune styre 
har ansvar for UKM i Nesset. Lokal
mønstringa i 2013 vart gjennomført 
saman med Gjemnes og Tingvoll, og var 
på Batnfjordsøra i februar. 

Nesset vart kåra til årets ungdoms
kommune etter at UKS sendte inn 
forslag til nominasjon. Grunn gjevinga 
går særleg på arbeidet med ungdoms
prosjektet, utstyrspoolen og  mange 
 ulike, frivillige aktivitetstilbod i 
 kommunen.

Ungdomsklubben 
Anne Cathrine Sæthermyr er ungdoms 
og aktivitetsleiar. Klubben har aktivitet 
kvar onsdag. Ungdomsklubben brukar 
gymsalen på ungdomsskolen i Eidsvåg 
til aktivitet. Lokala i aktivitetssenteret 
kan og brukast. Klubbleiaren sam
arbeider med Ungdomsprosjektet/NAV 
om aktivitet og tiltak for ungdom. Det er 
m.a arrangert hybelkurs med fokus på 
mat, økonomi og juss.

Ungdommens kommunestyre 
2013–2014. Ungdomsskuleelevar frå 

heile Nesset.

Musikkterapi i regi av kulturskolen. 
Aktivitet på NOS under leiing av Ingrid 

Humbstad Hodne.
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Årets ungdomskommune! Utdeling på 
Nesset prestegard, (f.v.) Guro Aarstad 
Villa, Ragnhild Frydenlund, Marie 
Solgard og Vibeke Remmen.

Barn og ungdom
Frivillige lag og foreiningar står for 
all sidig og godt kulturarbeid for barn 
og unge i Nesset. Det er registrert om 
lag 25 lag som arbeider direkte  retta 
mot barn og unge i vidt spekter frå 
misjon via speidar og 4H, til allsidig 
idrett og frilufts liv. Fleire talent fulle 
ung dommar frå Nesset markerer seg 
regionalt og nasjonalt. Det er godt 
samarbeid med helse og forbygging og 
NAV om ungdoms tiltaka. Kulturleiaren 
er med i ungdoms teamet og er barnas 
 representant i plansaker i kommunen.

Idrett, lag og foreiningar
Det frivillige arbeidet er limet i kultur
arbeidet. Lag og foreiningar skaper 
 aktivitet og gode møteplassar i nær
miljøet. Det er brukt kr 460 000 i 
 kommunale kultur midlar til lag og 
foreiningar i form av ulike tilskot. 
Nesset idrettsråd er eit viktig organ 
for  koordinering og kompetanse til 
idrettsarbeidet i kommunen. Idrettsrådet 
bidrar m.a. i rullering av handlingsplan 
og fordeling av midlar til oppkøyring 
av skiløyper. Idrettsrådet sørgjer for 
utdeling av lokale aktivitetsmidlar (LAM). 
Årets idrettspris blir kvart år utdelt av 
 Nesset idrettsrådet under Eidsvåg
dagane. Syk listen Bjørn Tore Hoem 
(Eresfjord) fekk idrettsprisen 2013. I 
2013 syklar han for det det norske laget 
Team Plussbank. Idrettsprisen består 
av eit lite fat med inskripsjon, blomster 
og 1000 kroner. Leiar i idrettsrådet Ivar 

Øyen var også svært glad for å  kunne 
dele ut den andre idrettsprisen til 
 Nesset Sparebank som både er ein viktig 
støttes pelar og arrangør av idretts
arrangement i kommunen.

Kommuneale anlegg 
Det er stor fotballaktivitet i Nesset. 
Kommunen eig og driftar kunstgras
banen ved Eidsvåg barne og ungdom
skole. Banen blir svært mykje brukt av 
alders bestemte lag og til fotballtreningar 
elles. Det har det siste året vore ein del 
skader og merkbar slitasje på banen 
og an legget rundt, som no nærmar seg 
10 år med kunstgras. Kommunen har og 
ansvar for uteanlegga ved skulane som 
også fun gerer som park, aktivitets og 
leike område utanom skuletida. Andre 
anlegg som lysløyper og liknande er eigd 
av idrettslaga som legg ned eit stort 
arbeid med vedlikehald og drift.

Kulturminne og museum
Nesset prestegard er eigd av 
opplysnings vesenets fond med ein leige
avtale for Nesset kommune. Preste
garden er av deling av Romsdalsmuseet 
og kommunen og Romsdalsmuseet deler 
kostnadene med stillinga som for midlar 
og vaktmeister.  Bestemmelsen om 
buplikt for  prestane er under revi
dering og i 2013 kom det fram at OVF 
(Opplysnings vesenets fond) ynskjer 
å selje mange av prestegardane som 
 fondet eig. Mellom desse er Nesset 
prestegard. Dette blir ei utfordring for 
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Kva vil du framheve som 
 eininga di fekk til i 2013:
Aller mest stolt av Nessets flotte 
ungdommar som representerer 
kommunen på ein utmerka måte 
og tydeleg syner at dei er stolte 
av heimkommunen sin. Mange 
positive presseoppslag om ung-
dom i Nesset.

Kva er den/de største utford-
ringane for di eining i 2014?
Vi er spente på kva som vil skje 
med eigarskap og forvaltning av 
Nesset prestegard. 

Følgje opp den gode utviklinga i 
satsing på barn og unge. Elles er 
arbeidet innan kulturfeltet alltid 
mangfoldig og utfordrande, men 
og veldig interessant og givande. 

Turid Leirvoll Øverås
kulturleiar

Sommaren 2013 starta prosjektet 
med å betre trapper og bruer på 

 helleristningsfeltet på Bugge. 

kommunen og  museet. Besøks tala 
gjekk noko ned i 2013 til 3291 mot 4041 
i 2013. ein grunn til dette er at det ikkje 
var besøk frå Molde skulane som det 
var i 2012. Samarbeidet med Romsdals
museet inkluderer og Tverrberg hytta i 
Eikesdal. 

For helleristningane på Bugge gjeld 
skjøtselsavtale mellom MR fylke og 
Vitenskaps museet i Trondheim. Arbeid 
med å ruste opp tilgjengelegheita på 
helle ristnings feltet er godt i gang. 

Folkebadet
Bassenget på Eidsvåg barne og 
ungdoms skole er ope for publikum tre 
kveldar i veka frå haustferie til påske. Det 
er tilsett badevakt i 20% stilling i tillegg til 
at  kommunen har avtale med Eidsvåg IL 
om badevakt. Tal besøk i 2013 var i alt 742 
(1053 i 2012), av dette var barn og familie
billettar 640 (975). Folkebadet er eit popu
lært tilbod som er viktig for mange.

Bjørnsonfestivalen
Festivalen hadde 12 arrangement i 
Nesset inkludert førestillingar til skule 
og barne hage, kunstutstilling og guds
teneste i  fjøset på Nesset prestegard. 
Samla besøks tal i Nesset var 766. Av 
høgdepunkt kan nemnast litteratur

cruise på Eikesdals vatnet med Vigdis 
Hjort og Ferda folk. Linda Eide samla 
100  publikum marar på prestegarden 
med programmet Oppdrag mottro. 
Kultur leiaren i Nesset er leiar i styret 
for Bjønsonfestivalen. Arbeidet med 
arrange mentet i Nesset, styre arbeid 
og ymse  representasjon for festivalen 
utgjorde ca. 15% stilling i 2013. Bjørnson
festivalen er med å markere  Nesset og 
Nesset prestegard på ein god måte i og 
utanfor kommunen.

Interkommunale sam-
arbeids avtaler og selskaper
• Gjemnes og Nesset kulturskole 

 oppdatert avtale om felles kulturskole 
i 2013. 

• Romsdalsmuseet, samarbeids avtale 
som omfattar medfinansiering av 
vaktmeister og formidlar på Nesset 
prestegard.

• Samarbeidsavtale med Sunndal 
 kommune om biblioteksjef.
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Måloppnåing – Kultur

1 Kvalitet på tjenestene
Bibliotek: God tilgjengeleg opningstider Tilpassa brukarar og bemanning

Godt tilbod til barn og unge. Skule/ barnehage Avsett ein dag/veke til barnehagane

Fullføre nedlegging av filialar

Redusere magasin, frigjere plass til nye bøker og media Arbeidet ferdigstilles 2014

Kulturskole: Betre marknadsføring Flygeblad og oppslag på skulane

Redusere ventelister
Venterlister er redusert, ca 16 % av grunnskoleelevane 
får tilbod ved kultur skolen

2 Motiverte medarbeidere
Fagleg påfyll Deltar på relevante kurs

Meiningsfylte arbeidsoppgåver
Input og informasjon gjennom interne møter og plan-
legging saman

Sjølvstendig arbeid

Sosiale tiltak Tenker APRIL i ein liten og spredd stab

3 God økonomistyring
Reell og realistisk budsjettering

Rammestyring Mindreforbruk 2,9 %

4 Helhetlig og langsiktig planlegging

Kommuneplan
Årlig justering av handlingsplan(-er)
Barn og unges representant i plan-saker

Kommunedelplan
Rullering av kommuneplanens delplan for idrett og 
fysisk aktivitet

Kommunedelplan Oppstart kulturminneplan

Årsjul for kultur
Alle faste hendigar er utført. Alltid mange uføresette 
ting som oppstår

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
Bibliotek: Samarbeid med Sunndal

Bruke elektroniske skjema for tilskot Elektroniske skjema mangler for lokale ordningar

Bruke Tilskuddsportalen som har stort potensial
Tilskuddsportalen bør kunne brukast av alle fagområde 
i kommunen. Lett tilgang

6 God utnytting og bruk av kommunale bygg, og et godt vedlikehold
Lokaler til ungdomsklubben Utprøving av ulike kommunale lokalitetar

Kulturskolen Planlegge flytting til nybygg

Utvida parkering på Nesset prestegard Parkeringsplass ferdigstilt

Melde vedlikeholdsbehov til teknisk fortløpande Veksande vedlikehaldsbehov div. anlegg
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Samfunnsutvikling for en 
god start i livet
Tverrfaglige lavterskeltilbud i regi av 
helse stasjonen bidrar til kompetanse
bygging og omsorg gjennom svanger
skap, barsels tid og fram til skolestart. 
Det er holdt babymassasjekurs på 
Helsestasjonen i samarbeid med privat 
initiativtaker og lagt til rette for trille
gruppe for foreldre i barselpermisjon. 

Kulturskolen tilbyr «musikk i livets begyn
nelse», og har i 2013 gitt kultur skole tilbud 
til alle grunnskolebarn i Nesset.

Nesset folkebibliotek arbeider målrettet 
mot barnehagene og skolene, og under 
Bjørnsonfestivalen er det egne tilbud for 
barn og ungdom.

Alle barnehagene i kommunen har fra 
2013 innført tannpuss for de barn som 
spiser frokost i barnehagen. 

Barnehage og skole arbeider målrettet 
med å få til gode vaner i forhold til kost
hold og fysisk aktivitet. 

Egen handlingsplan for skolehelse

FOLKEHELSEARBEID
Nesset kommune er gjennom partnerskapsavtalen med Møre og 
Romsdal fylkeskommune forpliktet til gjennomføring av God Helse 
programmet. Kommunen må forankre folkehelsearbeid i alle sektorer 
og legge til rette på en helhetlig måte slik ta det er lett for inn byggerne 
å ta valg som fremmer helse i et livsløpsperspektiv. Folkehelse-
arbeidet skal inngå i utviklingsarbeid og daglig drift.Fylkestinget 
vedtok i desember 2013 Regional delplan for folkehelse. I tråd med 
gjeldende partnerskapsavtale skal kommunene fra 2013 rapportere 
årlig fra folkehelsearbeid i alle sektorer, på de innsatsområdene som 
er aktuelle innen folkehelsearbeid.

Appelsinuke. (F.v.) Folkehelse-
koordinator Mari Husan og service-
medarbeider Hege Frisvold Jørstad
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tjenesten er utarbeidet med fokus på 
forebyggende og tverrfaglig innsats for å 
gi kompetanse i forhold til psykisk helse, 
fysisk helse og for å forebygge mobbing. 

Valgfaget «fysisk aktivitet og helse» 
tilbys elever på 8. og 9. trinn. Ung
data undersøkelsen er gjennomført, 
ungdoms klubb har vært i drift og det 
har vært arbeidet tverrsektorielt med 
ungdomsprosjektet i regi av NAV Nesset 
for å hindre frafall fra videregående 
skole, samt med rusforebyggende tiltak. 

Ungdommens kommunestyre og barnas 
representant i plansaker får orientering 
og uttalemulighet i saker vedrørende 
oppvekstmiljø. Nesset kommune ble 
 kåret til beste ungdomskommune av 
Ungdommenes Fylkes ting i Møre og 
Romsdal.

Helsevennlig arbeidsliv
Utvikling av lokalt næringsliv, flere 
arbeidsplasser og å legge til rette for 
å beholde og rekruttere kompetent 
arbeidskraft er en av Nesset kommunes 
største utfordringer. Ved de kommunale 
institusjoner og arbeidsplasser har en 
fokus på psykisk og fysisk arbeids
miljø, ergonomi, støy og at HMS tiltak 
til  enhver tid følges opp. Arbeids miljø
utvalg er opprettet i alle kommunale 
virksom heter og Nesset kommune er en 
IA bedrift. Ved renovering eller  bygging 
som Nesset kommune har  ansvar 
for, planlegger en slik at en sikrer 
 tilgjengelighet for alle.

Nesset kommune hadde i 2013 fokus 
på fysisk aktivitet som motivasjon 
for arbeidshelse gjennom prosjektet 
«Aktiv April.» Alle arbeidstakere som 
regi strerte seg og var fysisk aktive i 
gjennom snitt 30 minutter eller mer pr. 
dag var med i trekningen av en sykkel. 
For de mellom 18 og 67 år som av en 
eller annen grunn faller ut av arbeids
livet er det etablert tilbud om «Aktiv 
på Dagtid», samt at Aktivitetstjenesten 
også kan tilby arbeidstrening. Det har 
vært satset målrettet på kompetanse
heving og ulike trivselstiltak innenfor 

barnehage og skolesektoren for å bygge 
felles kultur og gode arbeidsmiljø. 

Aktiv trygg og frisk 
alderdom
Eldre ved institusjonsavdelingene i 
Nesset har kulturtilbud med musikk
terapeut gjennom «Den kulturelle 
spaserstokk». 

Det er gjort et tverrsektorielt og syste
matisk forebyggende arbeid både på sys
tem og individnivå overfor eldre i Nesset 
kommune. For dette arbeidet mottok vi 
Omsorgsprisen 2013 fra Fylkes mannen 
i Møre og Romsdal. Forebyggende 
hjemme besøk og prosjektet «Aktive 
seniorer i Nesset» er nå implementert i 
ordinær drift. Trimtilbudet for eldre over 
65 år er svært populært, og bidrar til 
økt fysisk aktivitet blant eldre. Verdens 
aktivitets dag ble markert med en fore
løpig åpning av planlagt helse løype i 
samarbeid med Nasjonalforeningen 
for folkehelsen, Nesset seniordans og 
Nesset pensjonist forening. Kommunen 
har ulike tjenester og prøver så langt 
det er mulig å tilpasse disse på en slik 
måte at alle som ønsker å bo i eget hjem 
kan mestre sin hverdag der. Det ble i 
2013 etablert et utvidet tilbud for eldre 
med demens utfordring. En tverrfaglig 
arbeidsgruppe planlegger friluftsliv 
og folkehelsetiltak for utsatte grupper. 
Framtidig plassering av botilbud for 
eldre vurderes av egen arbeidsgruppe. 
Lavterskelaktiviteter, god skilting og 
tilrette legging ved ulike turmål har vist 
seg å være svært viktig for at flere skal 
være fysisk aktive i et livsløps perspektiv. 

Trygt og helsefremmende 
fysisk miljø
Rullering av Kommunedelplan for 
anlegg, hus og området for idrett, fysisk 
aktivitet og kultur ble gjennomført i 
2013. Denne har gjennomgående fokus 
på folkehelse, og kommunen priori
terer nærmiljøanlegg og lavterskel
anlegg i for bindelse med søknader om 
spille midler og andre støtte ordninger. 
Kompe tanse hos kommunale 
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 plan leggere og prosjektledere innen 
byggfag, plan og miljø er styrket i for
hold til universell utforming og planleg
ging i et folkehelse perspektiv. Inneklima 
i barne hager og skoler har blitt målt og 
fulgt opp i samarbeid med Kystlab. 

I all planlegging og kommunal saks
behandling må betydning folke
helse vurderes av aktuell saks
behandler.  Dette bidrar til økt fokus 
på  tilgjengelighet og helsefremmende 
fysiske miljø for innbyggerne. Adkomst 
til natur og aktivitets areal, skilting og 
merking av turstier gjennom Stikk UT! 
og på nettportalen www.morotur.no, 
samt trafikksikkerhet knyttet til barne
hager og skole har hatt fokus.

Inkludering og deltakelse 
i kultur og frivillige 
organisasjoner
Kriterier for tildeling av kulturmidler 
til lag og foreninger prioriterer tiltak til 
barn og unge som fremmer folkehelse. 

En tverrsektoriell arbeidsgruppe 
er nedsatt, og skal legge fram sak 
til  politisk behandling i forhold til 
 etablering av frivilligsentral i Nesset.

Folkebiblioteket har bidratt med  flere ut
stillinger innen aktuelle temaer  knyttet til 
folkehelse, og var en av flere samarbeids
partnere i markeringen av Verdens dagen 
for psykisk helse. Barne hage og skole 
har et etablert sam arbeid med Lions, 
Nasjonalforeningen for folkehelsen og 
Bygdekvinnelaget. Privat  sektor bidrar 

til positive møteplasser gjennom sin 
satsing på ulike arrangement som skicup, 
fotballskole og økonomiske bidrag til 
frilufts livtiltak og allmennyttige formål. 
Ulike lag og foreninger innen frivillig 
sektor er av gjørende for det mangfoldet 
av møte plasser og aktivitetstilbud som 
samlet finnes i de til sammen 11 bygdene i 
kommunen.

Organisering og sam -
handling, et kunnskaps-
basert folkehelsearbeid
Nesset kommune må bruke alle sine 
sektorer for å legge til rette slik at det 
er lett for innbyggerne å ta valg som 
fremmer helse. Folkehelsekoordinator, 
som er plassert i rådgivergruppen til 
rådmannen skal være en pådriver for å 
samordne dette. 

Folkehelsestatistikk skal sammen 
med annen tilgjengelig statistikk og 
kunnskap om lokale forhold legges til 
grunn for videre planarbeid, langsiktige 
strategier og prioritering av tiltak. 

De ulike program og verktøy som be
nyttes må evalueres for å se om de har 
ønsket effekt i forhold til de utfordringer 
som avdekkes av tilgjengelig statistikk 
og annet materiale.

Interkommunale 
samarbeidsavtaler
• Partnerskap God Helse, avtale med 

Møre og Romsdal fylkeskommune. 
(2013–2016)

Hva vil du fremheve som positivt for folkehelsearbeidet i Nesset i 2013?
Betydning folkehelse er tatt med som vurderingskriterie i all kommunal saksbehandling. Dette 
bidrar til at både politikere og administrasjon kan vurdere og prioritere tiltak som har betydning 
for innbyggerne sin helse, trivsel og livskvalitet.

At det er forståelse for at folkehelsearbeid er noe som angår oss alle, og at politikere og ansatte 
innen alle sektorer i Nesset kommune er positive til å bidra på sin måte!

Hva er de største utfordringene innen folkehelsearbeidet i 2014?
Å utarbeide en oversikt over kommunens helsetilstand, få dette så tydelig at det er mulig å 
bruke det i videre plan og utviklingsarbeid slik at alle sektorer/avdelinger kan sette tydelige 
folkehelse mål.

Å finne innovative måter å utvikle folkehelsetiltak på innenfor den enkelte enhet/avdelings 
 økonomiske ramme Marit Husan

folkehelsekoordinator
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Tjenester og oppgaver
Nesset kommune har 3 kommunale 
barnehager med totalt 87 barn i alderen 
0–6 år og to ikkekommunal barnehager 
med 34 barn. Kommunen er ansvarlig 
for å yte et tilskudd til private barne
hager i henhold til § 3 i «Forskrift om 
likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlig tilskudd til ikkekommunale 
barnehager».
• Det skal drives kompetanse utvikling 

blant personalet som skal sikre 
praksis i tråd med lover og for
skrifter og Rammeplan for barne
hagens innhold og oppgaver. Vi har 
kursing og nettverk for personalet 
gjennom sam arbeid Romsdals
regionen – Kunnskaps nett Romsdal, 
ORKidésamarbeidet, fylket og PPT. 
De ikkekommunale barnehagene 
får tilbud om å delta. Alle barne
hagene i Nesset fikk tilbud om å 
delta i et dannings prosjekt «Danning 

i Romsdals kommunene», Eidsvåg 
barnehage deltok fra oss. Dette var 
et prosjekt som gikk på kompetanse
heving av alt personalet i barnehagen 
i tråd med kompetansestrategien 
fra Kunnskapsdepartementet, et 
samarbeids prosjekt med Kunnskaps
nett Romsdal, Høyskolen i Volda og 
med finansiering fra Fylkesmannen. 

• Opptak av barn til både kommunale og 
ikkekommunale barnehager.

• Informasjon og veiledning til styrerne 
i barnehagene, både kommunale og 
ikke kommunal barnehage.

• Tilsyn med barnehagene etter lov om 
barnehager. Det ble i desember 2013 
utsendt et skriftlig tilsyn til alle barne
hagene i Nesset kommune. Tilsyns
rapporter vil foreligge i 2014. 

• Godkjenne barnehager. Det ble i 
2013 foretatt to godkjenninger av 
barne hager, videre drift av Frilufts
avdelingen ved Eidsvåg barnehage i 

BARNEHAGEFAGLIG RÅDGIVER
Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi vei-
ledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende 
regel verk, jf. barnehageloven § 8 første ledd. Enkelte av kom munen 
sine oppgaver er særlig regulert i barnehageloven kapittel IV: 
«Barnehage myndighetens generelle oppgaver». Ansvaret innebærer 
blant annet tilsyn med barnehagene, jf. barnehageloven § 16. Ansvar 
for å oppfylle krav i §§ 17 og 18 som styrer og pedagogisk bemanning 
følger indirekte av oppgavene med tilsyn og godkjenning av barne-
hagene i kommunen. Nesset kommune har avsatt 40 % ressurs til å 
ivareta dette ansvarsområde.

Fødselstall (2008–2013)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Fødsels-
tall

i barne-
hage

 Fødsels-
tall

i barne-
hage

 Fødsels-
tall

i barne-
hage

 Fødsels-
tall

i barne-
hage

 Fødsels-
tall

i barne-
hage

 Fødsels-
tall

i barne-
hage

Eidsvåg barnehage

26

20

21

15

20

8

21

15

19

8

20

0

Liedgarden barnehage 5 5 5 5 5 0

Farmen barnehage 0 2 3 1 3 0

Eresfjord barnehage 2 2 3 3 5 5 5 3 2 0 3 0

Vistdal barnehage 2 2 3 3 1 1 1 1 6 3 1 0

(Tall fra 31.12.2013). For perioden januar–august 2013 var det 3 barn i barnehager i Sunndal kommune og 4 barn i barnehager i Molde kommune. 
Fra august– desember 2013 hadde vi 3 barn i barnehager i Molde kommune. Fødselstall er fordelt etter barnehageområde. Eidsvåg, Liedgarden 
og Farmen barnehager er her et barnehageområde.

Tanja Alice H. Bersås
Barnehagefaglig rådgiver
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midlertidige lokaler på Eidsvåg barne 
og ungdoms skole og godkjenning av 
Farmen friluftsbarnehage AS. 

• Dispensasjoner fra utdannings kravet. 
Det var for vårhalvåret innvilget 7 
dispensasjoner fra utdanningskravet 
for kommunale og ikkekom munale 
barnehager. Dette er i hovedsak 
dispensa sjoner for personalet som 
er i omsorgspermisjon en dag i uken. 
For høsthalvåret 2013 er det innvilget 
5 dispensasjoner fra utdanningskravet 
for kommunale og ikkekommunale 
barnehager. Dette er også i hovedsak 
for personalet som er i omsorgs
permisjon en dag i uken. 

• Ivareta søknad om tilskudd 
til minoritets språklige barn, 
kompetanse utvikling, rekrutterings
midler og ulike rapporteringer.

• Sørge for at barn under opplærings
pliktig alder som har behov for 
spesial pedagogisk hjelp får  denne 
hjelpen. Sette i gang tiltak for 
førskole barn både i barnehagen og de 
som ikke går i barnehage.

KOSTRA tall og 
kommentarer
Dekningsgraden til vår kommune 
ligger litt lavere enn for de sammen
lignbare kommunene, mulig det har en 
sammen heng med at vi har noen barn 
i andre kommuner, 8 barn våren 2012 i 
 Sunndal og Molde kommuner, og 7 barn 
i  Sunndal og Molde kommune høsten 
2012. Nesset kommune ligger høyt på 
utgifter til barnehagedrift, vi har til dels 
små avdelinger som er dyrere å drive 
enn større avdelinger. 

Interkommunale 
samarbeidsavtaler og 
selskaper
• Kunnskapsnett Romsdal (samarbeid 

inne kompetanseutvikling skole/
barnehage med Aukra, Eide, Fræna, 
Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, 
Rauma og Vestnes)

• IKT ORKidé

Måloppnåelse – barnehagefaglig rådgiver
Barnehagefaglig rådgiver har ikke egen handlingsplan, men ligger inn under handlingsplanen til enheten Barnehagene i  Nesset. 
Følgende punkter kan trekkes frem:

1 Kvalitet på tjenestene
Foreldresamtaler og foreldremøter

Foreldresamtaler tilbud 2 ganger pr. år og foreldremøter 1–2 ganger pr. år Utført i alle barnehagene

2 Motiverte medarbeidere
Kompetanseheving

Faglig oppdatering via danningsprosjekt, ved avsatt tid til lesing og bruk av refleksjons-
spørsmål

Utført. Danningsprosjektet ble 
gjennomført

3 God økonomistyring
Holde tildelte budsjettramme

Følge opp gitte frister for rapportering og budsjettarbeid Utført, frister er overholdt

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
Barnehageplass til alle 

Fortløpende vurdering av behov for barnehageplasser Utført. Behovene er fort løpende 
vurdert.

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
God og riktig informasjon på hjemmesiden om barnehagene

Månedlig oppdatering av ansvarsområde på hjemmesiden Utført. Oppdatering ved behov
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Kontor for koordinering og 
tildeling
Formålet med koordinerende enhet for 
habilitering og rehabilitering er å «være 
et sted å henvende seg» og å bidra til at 
brukere som har behov for tjenester fra 
flere ulike aktører skal motta et hel
hetlig tjenestetilbud.

I samhandlingsreformen er 
 bestem melsen om koordinerende 
 enheter løftet fra forskrift til lov.

I Nesset kommune er funksjon som 
koordinerende enhet lagt til Kontor 
for tildeling og koordinering. Dette 
kontoret ble etablert fra 01.01.2013, og 
 administrativt lagt til rådmannens stab.

Kontoret er bemannet med 60% stilling 
som leder. Det har et tverrfaglig og tett 
samarbeid gjennom faste planleggings
møter (Fagrådet for hjemmetjenesten 
og Inntaksrådet) med ergoterapeut, 
 fysioterapeut, hjemmetjenesten, bo
tjenesten, institusjoner og lege. 

Tjenester og oppgaver
• Kontoret skal være koordinerende 

 enhet for habilitering og  rehabili tering 
i henhold til lovverk, ha oversikt over 
behov og hvilke tjenester som finnes, 
være kontaktpunkt for samarbeids
parter, samt ha overordnet ansvar for 
arbeidet med individuelle planer.

• Mottaksadresse / kontaktpunkt for 
meldinger fra sykehus og annen 
2. linje tjeneste i forhold til inn
leggelse og utskriving av pasienter 
som har eller kan forventes å få 
behov for kommunale tjenester 
(hjemme tjenester, institusjons
opphold, ergoterapi,  fysioterapi 

og hjelpe midler) i henhold til 
samhandlings reformen.

• Mottak og saksbehandling av 
 søk nader og henvendelser om 
 kom munale pleie og omsorgs
tjenester. Leder av kontoret har 
ansvar for å innhente opplysninger, 
utrede saken og legge den fram i 
møte i Fagrådet eller Inntaks rådet 
for vurdering, og å skrive og sende 
ut vedtak i saken. Informa sjon til den 
avdeling som skal yte tjenesten og 
sette vedtak ut i livet. 

• Kontoret skal ha oversikt over og 
bidra til planlegging av hjelpetiltak og 
tjenester.

Et mål med kontor for tildeling og 
koordinering er å være et knutepunkt 
i forhold til tjenestetilbudet. Det sam
handles mellom de forskjellige hjelpe
instanser og avdelinger for å få til så 
god planlegging og tilrettelegging som 
mulig. Etter samhandlingsreformen ser 
en at god oversikt og tverrfaglig sam
arbeid er blitt enda viktigere for å kunne 
imøtekomme de oppgaver  kommunen 
har i forhold til tjenestetilbudet til be
folkningen.

Leder for kontoret har også ansvar for 
saksbehandling av søknader om pleie 
og omsorgstjenester. Det er et mål at 
saksbehandling skal gjøres i tråd med 
gjeldende regelverk og at sakene skal 
være godt opplyst og redegjort for. 
Dette målet er i stor grad oppnådd, selv 
om det nok finnes mangler om en leter. 
Det at det er satt av ressurs som har 
saksbehandling som oppgave har uten 
tvil vært positivt for resultatet.

Søknader om institusjonsopphold 
blir lagt fram for Inntaksrådet for 

KOORDINERENDE ENHET
Forskrift om habilitering og rehabilitering fra 2001 på legger 
 kom munene å ha en koordinerende enhet for habilitering og 
 rehabilitering. Denne skal være et kontaktpunkt for eksterne og  interne 
samarbeidspartnere, et sted å henvende seg, tydelig plassert og lett til-
gjengelig, og ha et overordnet ansvar for ordningen med individuell plan.

Eli Schjolberg
leder for koordinerende enhet

77RÅDMANNENS STAB // KOORDINERENDE ENHET

-�168�-



drøfting og tildelt etter en nøye faglig 
vurdering av den enkelte sitt behov 
opp mot hvilket tilbud som kan ytes 
i den enkelte sitt hjem. Medlemmer 
i Inntaksrådet er avdelingsleder for 
hjemmetjenesten/ korttidsavdelinga, 
avdelingsleder for av deling for pasienter 
med demens sykdom, avdelingsleder 
for sjukeheimsavdelinga, tilsynslege 
for institusjoner og leder for kontor for 
koordinering og tildeling.

Søknader om hjemmetjenester blir 
lagt fram for Fagrådet for hjemme
tjenesten for drøfting, og tildelt etter en 
faglig vurdering. Dette rådet består av 
avdelingsleder for hjemmetjenesten, 
ergoterapeut, fysioterapeut, fagleder 
for dagsentertilbud/demens koordinator 
og leder for kontor for tildeling og 
 koordinering. Her blir det kalt inn andre 
fagpersoner ved behov, alt etter type 
sak, for eksempel leder for botjenesten 
eller fastlege.

Samhandlingsreformen trådte i kraft 
01.01.2012. I forhold til tall på meldinger 
fra sykehus om inn og utskriving av 
pasienter vises til punkt om samarbeid 

med sykehusene i årsmelding fra enhet 
for helse og omsorg.

Kommunen har så langt ikke hatt 
store problemer med å imøtekomme 
intensjonene i samhandlingsreformen. 
Kontoret har laget plan over hvem som 
har ansvar for å ta imot telefoner fra 
sykehuset vedr pasienter på de dagene 
leder ikke er tilstede.

 Institusjonsopphold, inn- og utskrivinger i 2013

Utskrivinger etter langtidsopphold (inklusive dødsfall) 15

Av disse er antall dødsfall 15

Utskrivinger etter korttidsopphold (inkl. dødsfall og overføring til langtidsopphold) 67

Av disse er antall dødsfall 4

Antall beboere under 50 år med langtidsopphold pr. 32.12.2013 0

Antall beboere under 75 år pr. 31.12.2013. Av disse er 4 menn og 1 kvinne 5

Antall beboere over 90 år pr. 31.12.2013. Av disse 6 menn og 16 kvinner 22

Måloppnåelse – Koordinerende enhet

Vedtak om tildeling av tjenester skal fattes av leder 
for  koordinerende enhet.

Gjennomført. Leder for kontoret er saksbehandler og fatter vedtak. 
Når det gjelder søknader om tjenester som ikke kan vente, er det leder 
for den enkelte avdeling eller den enkelte ansvarlige på vakt som er 
 delegert ansvar for å iverksette nødvendige tiltak, altså gjøre haste-
vedtak. Dette vedtaket blir så saksbehandlet i ettertid.

Kontor for koordinering og tildeling skal evaluere 
halvårlig det tilbud som gis til den enkelte bruker.

Dette er bare delvis gjennomført. Det er ikke kapasitet til en så 
 omfattende gjennomgang.
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Tjenester og oppgaver
Servicekontoret i Nesset drives som en 
egen enhet og har 5 ansatte/årsverk. Våre 
brukere er både kommunens inn byggere 
og kommunens egne ansatte. Vi yter 
tjenester innenfor et bredt fagfelt:

• 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 08001530. Også 
gratis trådløst internett.

• Kulturmelding «Det skjer i Nesset»: 
Sendes til alle husstander ca. 10 gan
ger pr år. I tillegg legges aktivitetene ut 
på kommunens nettsider, RBnett og 
InfoPlayer.

• Salg av tomter i kommunale boligfelt:  
2 tomter solgt i 2013. 9 ledige tomter i 
kommunen til salgs pr. i dag. 2 ledige 
festetomter. 

• Administrering kommunale utleie-
boliger: Utleie og oppfølging av 14 
leiligheter og 1 enebolig. 

• Kommunale gebyr: Saksbehandling av 
søknad om endring i kommunale gebyr. 
16 saker behandlet i 2013. Ajourhold av 
register, fakturering og informasjon til 
publikum. Spesielt for 2013: Oppstart 
innføring av vannmålere.

• Eiendomsopplysninger: Informasjon til 
eiendomsmeglere og andre.

• Produksjonstilskudd i landbruket: 217 
saker registrert og saksbehandlet i 
2013.

• Velferdsordningene i landbruket: 18 
saker om sjukeavløsing i jordbruket 
behandlet i 2013. 

• Autorisasjon plantevern: Informasjon 
og veiledning om hvordan bli autori
sert. 2 bevis utstedt i 2013.

• Regionalt miljøprogram: Spesielt for 
2013; mye brukerkontakt på grunn av 
overgang til elektronisk søknad.

 
• Salgs-, skjenke- og serverings-

bevillinger: 7 saker behandlet etter 
Alkoholloven i 2013. 2 saker behandlet 
etter Serveringsloven.

Våre brukere er både kommunes innbyggere og kommunens egne 
ansatte. Vi yter tjenester innenfor et bredt fagfelt.

SERVICEKONTORET

Nøkkeltall i enheten

31.12.13 31.12.12

Ansatte 5 6

Årsverk 5 5

Deltidsstillinger 0 3

Kvinner 5 6

Menn 0 0

40 meter bygge- og delingsarkiv er 
skannet og klart til avlevering til depot. 

Fornøyde servicedamer Hildegunn 
Kvernberg Blø og Synnøve Stubø Molton.
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• Kunnskaps- og etablerer prøven: 
Informasjon om etablerer og 
 kunnskaps prøve og gjennomføring av 
eksamen. 8 eksamener avholdt i 2013.

• Publisering av postlister og  politiske 
saker til kommunens nettside: 
78 innkallinger og protokoller fra 
 politiske møter, og 52 postlister publi
sert i 2013. 

• www.nesset.kommune.no: Hoved
ansvar (webredaktør) for kommunens 
nettsider og enhetens ansvar for 
innhold på egne fagområder.

• «Folk i alle hus»: Vekstkommune
programmet har i perioden 1.8.12–
15.8.13 kjøpt 20 % stilling ved service
kontoret for gjennomføring av Fase 2 
i prosjektet (kartlegge hus uten fast 
bosetting). I perioden ble 75 ubebod
de boliger kartlagt. I samarbeid med 
Nesset Kraft AS ble det i desember 
delt ut ett års gratis forbruk av strøm 
til fem av husstandene som meldte 
flytting til de kartlagte boligene. 9 av 
10 hus som ble markedsført gjennom 
prosjektet ble solgt i perioden.

• Prosjektledelse Skansen-prosjektet 
– digitalisering av bygge- og delings-
arkiv: I 2013 er eldre landbruksarkiv 
digitalisert og dermed gjort mer 
tilgjengelig. Kommunen har kjøpt 
tjenester til rydding og skanning fra 
Skansen Aure.

• Inn- og utgående post: 5 902 inn
gående dokument (ekskl. vedlegg) 
ført i saksbehandlingssystemet i 
2013. Frankering av utgående post. 

Aktivitetstjenesten bringer intern 
post mellom enhetene og bedrifter i 
sentrum.

• Arkiv: Arkivansvarlig i henhold til 
Arkivlov og forskrift. Alt arkivverdig 
materiell skal ivaretas. Ansvar for 
kommunens arkivplan og gjennom
føring av denne. Arkivtjenesten har 
i 2013 journalført/arkivert 10 688 
dokument.

• Politisk sekretariat: 3 ansatte er en
gasjert i politisk sekretariat som fun
gerer som sekretær for de po litiske 
utvalgene. Innført papirløse møter for 
kommunestyret og hovedutvalgene 
i 2013. Deltatt i gjennomføringen av 
Stortingsvalget.

• Fakturering: Produksjon av faktura for 
helse og omsorgstjenestene, kom
munale gebyr, husleie kom munale 
boliger, bygg og anlegg, oppmåling, 
byggesak, tilknytning, feste, tomte
salg, bygda bøker, guiding, bibliotek, 
salg og skjenking av alkohol, eksamen 
(alkohol loven), SFO, kopiering m.m. 
Grunnlag produsert både ved service
kontoret og andre enheter.

• System- og opplæringsansvarlige: 
Ansvar for saksbehandlingssystemet 
ePhorte, Acos Portal (hjemmeside), 
Infoland (eiendomsopplysninger til 
meg lere) og iPadoppsett til papirløse 
politikere. Opplæring av nye  brukere 
og oppfølgingskurs/workshops, 
kvalitets sikring og noe teknisk opp
følging.

• Diverse støttefunksjoner

Serviceinnstilte medarbeidere på 
Servicekontoret; Kari Gussiås, 
Synnøve Stubø Molton, Hildegunn 
Kvernberg Blø, Hege Frisvold Jørstad 
og Vivian Høsteng.
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Hva vil du fremheve som 
 enheten fikk til i 2013?
Vi er godt fornøyd med at vi har 
evnen til å fornye oss og finne 
nye måter å løse oppgavene på. 
Mange eksempler på det også 
i 2013. Kvalitet og hensikts-
messighet er viktige fokus-
områder.

Hva er den/de største ut-
fordringene for din enhet i 
2014?
Det er alltid en utfordring å 
 komme i mål med planlagte 
prosjekt og oppgaver i forhold til 
tilgjengelige ressurser – dette vil 
også gjelde for 2014. 

Hildegunn Kvernberg Blø
enhetsleder

Resultatvurdering 
Servicekontoret i Nesset har hatt 
et godt driftsår. Flere tiltak som er 
gjennomført i 2013 har ført til en mer 
hensiktsmessig drift. 

I januar fikk medlemmene i kommune
styret og hovedutvalgene utdelt iPad og 
ble papirløse politikere. Dette har gitt 
en stor arbeidsbesparelse for politisk 
sekre tariat. Både politikere og adminis
trasjon er godt fornøyd med ordningen. 

Digital dialog med innbyggere og andre 
blir stadig viktigere. Det forventes at 
kom munens tjenester er tilgjengelige 
også utenom kontorets åpningstid. Det 
er derfor viktig at kommunens nettsider 
speiler tjenestene og gir mulighet for 
selvbetjening. Vi har i 2013 blant annet 
tatt i bruk flere elektroniske skjema, tatt 
i bruk Infoland som gir elek tronisk svar 
på eiendomsopplysninger til meglere, 
innført datautveksling med Miljø service 
og RIR, utført brukerveiledning for 
 elektronisk søknad på produksjons
tilskudd og lagt til rette for svar med 
elektronisk god kjenning (svar pr. epost i 
stedet for brev).

Vi har også i år blitt testet av Direktoratet 
for forvaltning og IKT og Forbrukerrådet. 
Testene måler tilgjengelighet, innhold, 
brukervennlighet og service både på 
nettsidene våre og tjenestene pr. telefon 
og epost. Nesset kommune ble nr. 2 i 
fylket på begge testene og fikk stempelet 
«godkjent servicekommune».

I 2013 var det Servicekontorene i Nesset 
og Sunndal sin tur å arrangere den årlige 
service konferansen for alle service
kontor ansatte i Møre og Romsdal. Det 
ble en vellykket konferanse, og vi ble en 
nyttig erfaring rikere! 

To av våre ansatte har i 2013 gått 2. og 
3. semester på Servicestudiet ved Høg
skolen i Hedmark. Studiet avsluttes med 
4. semester i 2014.

Interkommunalt samarbeid
For servicekontoret spesielt:
• Interkommunalt arkiv (IKA) Møre og 

Romsdal 
• IKT ORKidé: Portal og Sak/Arkiv

Ellers mange samarbeidspartnere 
sammen med fagenhetene.

Økonomisk resultat

2013 2012

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Servicekontoret 2 826 207 2 928 000 101 793 3,5  2 794 383

Det positive avviket skyldes økte inntekter i forhold til budsjett for eiendomsopplysninger og 
kopiering/utskrift.

Nøkkeltall i enheten

Faktatall 2013 2012

Antall nyhetssaker på nett 146 100

Antall salgs- og skjenkesaker 7 41*

Antall kunnskaps- og etablererprøver avholdt 8 10

Antall saker om sjukeavløsning i jordbruket 18 14

Antall produksjonstilskuddssaker 217 232

Antall inngående dokument ført i sak-/arkivsystemet ePhorte** 5 902 5 985

Antall journalførte (arkiverte) dokument 10 688 11 300

* Det store antallet i 2012 skyldes fornying av skjenkeløyver som foretas hvert 4. år og mange 
søknader om utvidelse av skjenketid ved enkeltanledninger.

**Underliggende dokument (vedlegg) er ikke med i tallene.
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Måloppnåelse – Servicekontoret

1 Kvalitet på tjenestene
Svarprosent på telefon på 98 %

Fortsette det gode arbeidet med vakt og bakvakt
Utført. Velfungerende rutiner og service-
innstilte ansatte

Godt og utviklende fagmiljø

Styrket kompetanse
Utført. Deltatt på aktuelle kurs og konferanser. 
To med arbeidere går servicestudiet

Samarbeidsavtaler med enhetene Er i gang med ny arkivrutine for skolene

Gode 2-ere
Utført. Hvert fagområdene vi betjener har en 
«2-er» som bistår den hovedansvarlige

Tilgjengelige tjenester (24/7) og flere brukere på hjemmesiden

Flere elektroniske tjenester
Utført. Tatt i bruk Infoland, elektronisk  søknad 
prod.tilskudd, svar med elektronisk  god kjenning

Markedsføring av hjemmesiden
Delvis utført. Henviser brukere til nettsiden ved 
alle  anledninger. «Annonse» i bankavisa

Ivareta våre verdier «APRIL» Utført. Legger vekt på APRIL i jobbutførelsen

2 Motiverte medarbeidere
Godt arbeidsmiljø

Medarbeidersamtaler Utført. Alle ansatte har årlig samtale
God kommunikasjon og tilbakemeldinger Utført

Klar arbeidsfordeling I gang. Er i gang med ny arkivrutine for skolene

Samarbeidsavtaler med enhetene Utført. Skriftlige rutiner
Nå målene våre!

Oppfølging i kontormøter og medarbeidersamtaler Utført. Måloppnåelse gir god motivasjon!

3 God økonomistyring
Holde tildelte budsjettrammer

Gjennomføre økonomiske rapporter for å ha kontroll Utført. Mindreforbruk 3,5%

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
Årsplanlegging/-hjul

Årshjulet brukes aktivt i planleggingen. Både faste oppgaver og prosjekt 
får plass her

Utført. Årshjulet brukes aktivt i planleggingen. 
Både faste oppgaver og prosjekt får plass her

Hensiktsmessig drift
Innføring av papirløse politiske møter Utført. Kommunestyret og to hovedutvalg

Digitalisering av bygge- og delingsarkiv (Skansen-prosjektet)
Utført. 40 meter papirarkiv er gjort klart til 
avlevering til depot

Digitalisering av landbruksarkiv (Skansen-prosjektet)
Utført. 8 meter eldre landbruksarkiv er 
 digitalisert

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
Bidra til å gjøre brukerne gode!

Jevnlige kurs i programmer vi har ansvaret for
Utført. ePhorte generelt, ePhorte politiske 
rutiner,  nesset.kommune.no

Flere elektroniske tjenester

Innføring av papirløse møter Utført. For kommunestyret og to hovedutvalg

Andre aktuelle tjenester (hva som er aktuelt endrer seg fort!)
Utført. Infoland, datautveksling KomTek, svar 
med elek tronisk godkjenning, elektroniske 
søkn.skjema, digitalisering eldre arkiv
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Tjenester og oppgaver
Pleie og omsorgstjenesten har til dispo
sisjon 56 institusjonsplasser ved Nesset 
omsorgssenter fordelt på en sjukeheims
avdeling (30 plasser), demensavdeling (9 
plasser), korttidsavdeling (17 plasser). 6 
av de 56 plassene er beregnet til kort
tids og avlastningsplasser. Enheten har 
2 bofellesskap (Vistdal og Holtan) med 
døgnkontinuerlig bemanning med til 
sammen 15 plasser. Enheten disponerer 
også 14 omsorgsboliger /utleieboliger.

Kommunens hjemmetjeneste har i 
utgangs punktet et døgnkontinuerlig 
tilbud, men det er svært begrenset 
mulighet for å kunne gi et tilbud på natt 
utenom i Eidsvåg og i Vistdal sentrum. 
Fra 01.01.13 ble hjemmetjenesten i 
kommunen slått sammen til ett distrikt. 
Vistdal bofellesskap inngår som en del av 
hjemme tjenesten.

Kommunens botjeneste følger opp bru
kere ved Holtan bofellesskap hele døg
net. I tillegg har de 6 til 7 brukere utenom 
bofellesskapet som får bo veiledning 
ukentlig. Botjenesten er også en aktiv 
bruker av Eidsøra Skule AS (Grønn om
sorg) der det kjøpes tjenester i et omfang 
på ca. 720 timer pr. år.

Kommunen har egen barnebolig med 
to leiligheter som gir omfattende hjelp 
til yngre funksjonshemma og deres 
foreldre. Tjenesten er organisert slik at 
barna får bistand fra avlastingstjenesten 
også i skoletiden.

Helsestasjon med helsesøster, skole-
helsetjeneste og jordmortjeneste. 
Kommunen har 2 100%stillinger som 
helsesøster og en 50%stilling som 
jordmor. Av oppgaver kan nevnes: 
svangerskaps omsorg, opplysnings

virksomhet, helse undersøkelse inklu
dert rådgiving, informasjon og tilbud om 
vaksi nering. De tiltaksplaner som var satt 
opp for 2013 er fulgt. Skolehelsetjenesten 
har i 2013 bl.a. hatt faste trefftider ved 
ungdomsskolene og ved mellomtrinnet. 
Psykisk helse i skole er et av våre unike 
tiltak, et sam arbeid mellom psykiatri
tjenesten og skole helse tjenesten. En av 
helsesøstrene er leder for enheten Helse 
og fore bygging.

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten 
ivare tar funksjoner som habilitering, 
rehabilitering, forbyggende virksomhet, 
samt kurativ virksomhet. Kommunen 
hadde pr. 31.12.13 til sammen 3,5 årsverk 
som fysioterapeut og 0,5 årsverk som 
ergo terapeut. Deler av en fysioterapi
stilling er tilknyttet til av lastings tjenesten 
for barn (barneboligen). Fysioterapi
tjenesten yter også tjenester ved Nesset 
omsorgssenter. Som følge av samhand
lingsreformen ser en at fysioterapi
tjenesten i kommunen har fått økte 
oppgaver i forhold til rehabilitering, dette 
som en direkte følge av sjuke husenes 
nedtrapping på dette området.

Psykisk helsearbeid har som  opp  gave 
å bidra til å fremme  selv stendighet, 
tilhørighet og styrke evnen til å  mestre 
eget liv. Psykiatritjenesten er  til knyttet 
av deling helse og forebygging og består 
i dag av 1,50 årsverk, (100%  psykiatrisk 
sjuke pleier og 50%  psykiatrisk 
 verne pleier)

Legetjenesten inkluderer 3 fastleger 
samt en turnuskandidat. Kommunen inn
gikk interkommunalt legevaktsamarbeid 
sammen med Molde, Eide og Fræna fra 
15.04.12. Nesset kommune har egen lege
vakt fra kl.08.00 til kl.21.00 fra mandag 
til og med torsdag, fredag fra kl.08.00 til 

Helse og omsorgstjenesten er en enhet med mange ulike fag-
profesjoner som yter omfattende tjenester til mennesker i alle aldre. 
De fleste tjenester er lovpålagte og fortrinnsvis gitt med hjemmel i lov 
om helse og omsorgstjenester.

HELSE OG OMSORG

Enhetsleder
Jan Karstein Schjølberg 

(2,55 årsverk)

Helse og forebygging
Johanne Silset Bakken

(8,5 årsverk)

NOS/Stab/kjøkken
Anita Skyberg
(9,2 årsverk)

Aktivitetstjenesten
Hilde Kvernes
(5,0 årsverk)

Legetjenesten
Bergljot Vinjar 
(4,5 årsverk)

Bo og avlastning
Ragnhild Anne Svensli

(26,63 årsverk)

Ressurspool og lærlinger
(10,7 + 4,42 årsverk)

Demensavdelingen
Ann Elisabet Gagnat

(8,81 årsverk)

Sjukeheimsavdelingen
Ann Ragnhild Dyrli

(23,32 årsverk)

Kortidsavd. / Hjemmetjenesten
Aud Jorunn Hanset 

(32 årsverk)

Nøkkeltall i enheten

31.12.13 31.12.12

Ansatte 184 174

Årsverk 130,13 127,2

Deltidsstillinger 136 137

Kvinner 172 163

Menn 12 11

9,63	%
9,83 % 2012 

Samlet i kommunen: 
8,17 % i 2013, 7,96 % 2012

Sykefravær 2013 (inkl. NAV)
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kl.16.00. Legevakt tjenester ut over dette 
dekkes av den inter kommunale lege
vakten. Legevakt ordningen med Molde, 
Eide og Fræna er under evaluering. I 
tillegg til fastlegeavtalene er legene 
tilsatt til sammen i 100%stilling i Nesset 
kommunen, dette for å dekke tjenester 
som tilsynslege ved Nesset omsorgs
senter, helse stasjons tjeneste, miljørettet 
helsearbeid og administrasjon.

Aktivitetstjenesten gir tilbud om til
passet aktivisering/arbeidstrening på 
dagtid til ca. 20 brukere pr. uke. Bruker
gruppen består av personer som er 
på uføretrygd og som av ulike grunner 
har behov for å være i aktivitet, samt 
personer som er på arbeidsutprøving 
med formål å komme ut i fast arbeid. 
Aktivitetstjenesten driver en omfat
tende tjenesteutøvelse innad i organisa
sjonen Nesset kommune. Dette gjelder 
oppgaver som utkjøring av varm mat, 
kjøring av pensjonister til og fra eldre
senteret to dager i uka, catering av mat 
til møter samt vaktmestertjenester til
knyttet trygghetsalarmer og kommunale 
omsorgs boliger. De har også ansvaret for 
den lokale hjelpemiddellageret samt ut
bringing av hjelpemidler. Utegruppa ved 
aktivitetstjenesten utfører vedlikehold/ 
klipping av kommunens grønt områder. 
Aktivitetstjenesten er organisert slik 
at samtlige tilsatte også fungerer som 
miljøarbeider. 

Dagtilbud for eldre tilbys ved eldre
senteret 2 dager i uka (10 til 12 plasser). 
I de samme lokalene tilbys det dagtilbud 
til demente med 5 plasser 3 dager pr. 
uke. Kommunen mottok i 2013 øremerket 
tilskudd på kr. 119 000 fra staten, for å 
dekke deler av kostnadene til dagtilbud 
for demente. Det ble i løpet av høsten 
tilsatt fagleder for dagtilbudene for eldre 
og demente. Stillingen er også tillagt 
oppgaven som nyopprettet demens
koordinator i kommunen.

Bemanning
Antall årsverk gjelder årsverk i henhold 
til vedtatte bemanningsplaner. Endring i 
forhold til 31.12.12. er en økning med 2,93 
årsverk. Årsaken er at lærlingene med til 
sammen 4,42 årsverk ikke var tatt med 

pr. 31.12.12. Ellers er antall årsverk til 
administrasjon og ledelse redusert med 
tilsammen 1 årsverk, merkantil 50 % og 
ledelse 50 %. Det at antall tilsatte er gått 
opp skyldes bl.a. de tidligere nevnte lær
lingene (5), samt at det er inngått avtale 
med 4 personer på helg gjelder stort sett 
pensjonister. (Dette var helger der ingen 
var tilsatt i pr. 31.12.12).

Resultatvurdering
Enhetens oppgave er å sørge for at 
kommunens innbyggere har en god 
helse og omsorgstjeneste. Herunder å 
sørge for at kommunens innbyggere får 
den hjelp de har krav på ifølge lover og 
forskrifter. Enhetslederes konklusjon i 
forhold til resultat vurderingen er at en
heten i 2013 har fulgt opp de forventinger 
over ordnede myndigheter og kommune
styret måtte ha når det gjelder direkte 
brukerrettet tjeneste. Enheten har ikke 
mottatt skriftlige klager fra innbyggere 
på tjenestetilbudet som er gitt i 2013. 
Det er planlagt brukerundersøkelse på 
omsorgssenteret i januar 2014.
 
Det har fra administrasjonen side vært 
lagt ned et omfattende arbeid for å 
følge opp kommunestyrets vedtak ved 
å foreta en omfattende gjennomgang av 
pleie og omsorgstjenesten. I forbindelse 
med gjennomgangen ble det opprettet Ledergruppa innen helse og omsorg.
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en arbeids gruppe bestående av poli
tikere, administrasjon og tillitsvalgte. 
Arbeidsgruppa utarbeidet et dokument 
som beskriver og evaluerer pleie og 
omsorgstjenesten. Saken ble behandlet 
i kommune styret i desember 2013 hvor 
det ble fattet vedtak om å gå videre i 
et forprosjekt med tilrette legging av 
utvidet tilbud til demens og bygging av 
omsorgsboliger.

Samhandlingsreformen ble igangsatt fra 
01.01.12. Kommunen har så langt klart å 
tilpasse virksomheten etter intensjonene 
i samhandlingsreformen. I 2013 betalte 
kommunen for kun 7 døgn som følge av at 
ferdigbehandlet pasient ble liggende på 
sjukehus etter at de var ferdigbehandlede 
og i påvente av kommunalt tjenestetilbud.

Bo og avlastingstjenesten har videreført 
tjenestetilbudet fra tidligere år og har 
etter hvert blitt en stor arbeidsplass med 
24 årsverk. Kommunen vil for 2013 motta 
tilskudd for ressurskrevende brukere på 
8,3mill. fra staten til dekking av deler av 
kommunens utgifter. 

Lege, fysioterapi, ergoterapi og psykiatri 
tjenesten har videreført det tjeneste

nivået/ behandlingsnivå stort sett på 
samme nivå som for 2012. Kommunen 
har de siste åra lagt ned mye arbeid for 
å få på plass tilstrekkelig med leger. Det 
har stort sett vært 3 leger samt turnus
kandidat på plass hele 2013. 

Enheten har i løpet av 2013 gjort et stort 
løft i forhold til økt bruk av Profil, elek
troniske programmet dokumentasjon av 
helse og omsorgstjenester. Det har bl.a. 
vært lagt ned et stort arbeid for å sikre 
journalkvaliteten. De avdelinger innen 
helse og omsorg som er tilknyttet Profil 
kan nå kommunisere via helsenettet, 
bl.a. med sjukehusene. Helsestasjon og 
skolehelsetjenesten har også i løpet av 
2013 fått oppgradert sitt elektroniske 
fagprogram.

Nesset kommune mottok omsorgs prisen 
i Møre og Romsdals i 2013 for sitt fore
byggende arbeid overfor alders gruppen 
65 +. Prosjektet «Aktive seniorer» har 
gått ut på tverrsektoriell kompetanse
heving, informasjonsmateriell og tilbud 
om hjemme besøk. Et av tiltakene er den 
ukentlige trimmen i regi av fysioterapi
tjenesten, i løpet av 2013 var det 874 
oppmøter til trimmen.

Aktivitetstjenesten har en utegrup-
pe be stående av 10 og 15 personer. 
På bildet er to av disse i fullt arbeid 
med ved produksjon. I 2013 ble det 
produsert ca. 1350 a 60 liters sekker 
ved. Aktivitetstjenesten hadde i følge 
regnskapstallene for 2013 inntekter på 
kr. 809.000,- som følge salg av varer 
og tjenester. (vedsalg utgjorde kr. 
51.330,-)

CUP-finale på sjukeheimen. Sosiale 
aktiviteter og trivselstiltak er svært 
viktig for at de som bor ved institu-
sjonen skal få en god dag. Kirsti Ranvik 
en av sjukeheimens pådrivere for å 
arrangere sosiale aktivitet og har her 
samlet noen av beboerne foran TVen 
og cup finale kampen mellom Molde og 
Rosenborg.

Økonomisk resultat

2013 2012

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Helse og omsorg 81 981 000 82 087 000 106 000 0,13 %  80 343 000

Avviksforklaring:
Regnskapsførte utgifter for enheten for 
2013 var kr 106 000 mindre enn budsjet
tert. Enheten har ikke mottatt ekstra
bevilgning i form av overføring av midler 
fra disposisjonsfondet i løpet av 2013. Det 
er en innsparing innenfor legetjenesten 
kr 277 000 og barnevernet kr 120 000 
og et merforbruk innenfor fellesfunk
sjonene ved Nesset omsorgssenter, dvs. 
kjøkken og drift av bygget på til sammen 
kr 266 000. Et etterslep i forhold til 
oppholds betaling ved institusjonene bidro 
til en ekstra inntekt på ca. kr 500 000. 
Hadde vi ikke hatt disse inntektene ville 
regnskapet vist ett merforbruk. (Disse 
inntektene vil vi ikke ha i 2014). Det er ofte 
vanskelig å sammenligne regnskaps
tallene mellom 2 forskjellige år. I og med 

at det fra 2012 til 2013 så å si ikke har 
skjedd endringer i regnskapsførsel eller 
oppgave fordeling er det mulig å få en 
sammenligning bygd på samme grunn
lag. Netto utgiftene er kr 1 638 000 større i 
2013 enn for 2012. Lønnsutgiftene ut gjorde 
kr 3 176 000 mer i 2013 enn for 2012. Dvs. 
at dersom en holder lønnsutgiftene uten
for er nettoutgiftene sammenlignet med 
2012 redusert med kr 1 538 000.

Avvik/tilsyn innen Helse og omsorg
Enheten har hatt tilsyn både fra arbeids
tilsyn, helsetilsyn, mattilsyn og brann
tilsyn. De avvik som er framkommet 
som følge av disse tilsynene er rettet 
opp innenfor gitte frister. Helsetilsy
nets tilsyn var et uanmeldt tilsyn ved 
demens avdelinga. 

86 NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2013

-�177�-



Oppfølging av henvendelser fra sjukehusene

Antall 
tilfeller

Antall 
personer

Innlagt fra 
institusjon

Utskrevet til 
innstitusjon

Utskrevet 
til hjemmet

Død på 
sjukehus

Utskrevet 
til annet

2012 111 93 25 34 72 3 2

2013 136 91 33 51 76 4 3

Samhandlingsreformen

Faktatall 2013 2012

Betalt for ferdigbehandlede pasienter som
fortsatt ligger på sjukehuset. Antall liggedøgn 7 14

Medfinansieringsordningen (20 % av behandlings-
kostnadene) Kommunens kostnader pr. innbygger. I 
parentes; gjennomsnitt i fylket Kr. 1 203,- (1146) Kr. 1213 (1156)

Helse og omsorgstjenesten har egen 
kreftsykepleier. Målsettinga er at det 
i samarbeid med palliativ team ved 
sjukehuset skal kunne gi behandling, 
pleie og støtte til pasienter og pårørende 
med alvorlig sykdom, og i livets sluttfase. 
Dette skal også kunne gis i pasientenes 
eget hjem. Kompetanse i forhold til denne 
tjenesten ble ytterligere styrket i 2013.

Psykiatritjenesten er organisert i 
 avdeling Helse og forebygging med 1,5 
årsverk.  Etter hvert som helseforetaket 
har trappet ned tilbudet til mennesker 
med psykiske lidelser har utfordringene 
til kommunen vært økende. Psykiatri
tjenesten yter tjeneste enten i pasientens 
hjem eller ved samtale på kontoret. I 2013 
ble det utført til sammen 620 samtaler, 
i 2012 var det 543 samtaler. 0,5 årsverk 
var vakant fram til august. I et samarbeid 
med skolehelsetjenesten gis det tilbud 
om veiledning og undervisning i psykisk 
helsearbeid i 5. og 8. klasse. Omfang fra 
3 til 5 skoledager i løpet av skoleåret pr. 
alderstrinn.

Interkommunalt samarbeid
Barnevernstjenesten ble fra 01.01.11 
etablert i en felles barnevernstjeneste 
mellom Nesset, Sunndal og Tingvoll 
kommune, med Sunndal som verts
kommune. Nesset kommune bidrar her 
med kostnader tilsvarende 2 årsverk, 
samt utgifter rettet direkte mot barn, 
herunder 4 barn i fosterheim. Tiltaket er 
under evaluering. 

Interkommunal legevaktsamarbeid 
sammen med Molde, Eide og Fræna 
ble etablert 15.04.12. Nesset har egen 
legevakt på mandag til torsdag fra 
kl. 08.00 til kl. 21.00 og fredag til kl. 16.00, 
Utover dette dekkes legevakttilbudet 
fra interkommunal legevakt i Molde. 
Legevaktssamarbeidet er under 
evaluering.

Interkommunal legevaktsentral er i dag 
ved Molde sjukehus i samarbeid med 
AMKsentralen. AMKsentralen ved 
Molde sjukehus skal avvikles i løpet av 
2014. Det arbeides nå med å få til en 
avtale med Molde sjukehus om felles 
legevaktsentral for RORkommunene og 
noen kommuner på Nordmøre. 

Kommunen har felles krisesenter 
sammen med RORkommunene, samt 
Sunndal og Gjemnes. 

Nesset har sammen med Gjemnes og 
Midsund etablert et bofelleskap i Molde 
for 3 personer. Midsund kommune fører 
regnskapet og har arbeidsgiveransvaret 
for de tilsatte. 

ACT team (psykiatri), et samarbeid 
mellom helseforetaket og ROR
kommunene, samt Gjemnes kommune.

Kystlab A/S, et samarbeid om 
laboratorieanalyser innen trygg mat og 
miljø.
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Hva vil du fremheve som enheten fikk til i 2013?
Det at vi har fått i gang flere tiltak i forhold til det forebyggende arbeidet for aldersgruppen 65+ og 
markedsført dette slik at vi fikk fylkets omsorgspris for 2013.

Det at Nesset kommune ut fra KOSTRA tall og fylkesstatistikk er den kommunen i Møre og 
 Romsdal som har størst andel fagpersonell innen pleie og omsorgstjenesten. Dette er et resultat 
etter mange års satsing. 

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2014?
Det å kunne gi et stadig økende antall demente et godt og forsvarlig tilbud innenfor tildelt budsjett-
ramme samt å ta i bruk de muligheter for effektivisering som ligger i å utnytte IKT-programmene i 
enda større grad enn det vi gjør i dag. 

Jan Karstein Schjølberg
enhetsleder

Utvikling av fødselstall i  Nesset kommune

Barn født 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Eidsvåg 26 27 21 20 20  23 20

Eresfjord  3  2  4  5  5 1 3

Vistdal  3  2  3  1  1 5 1

Eikesdal  0  0  0  0  0 1 0

Totalt 31 31 28 26 26  30 24

Diverse tall fra helse og omsorg

31.12.13 31.12.12
Endring 

2012–2013

Antall brukere i hjemmetjenesten, ytre 138

154 + 10
Antall brukere i hjemmetjenesten, indre
ink. Vistdal bofelleskap 26

Meldinger til barnevernet 22 8 + 14

Barnevernet antall barn med tiltak 11 10 + 1 

Henvisinger fra kommunen til PPT 21 19 + 2

Henvisninger fra kommunen til BUA 13 6 + 7

Antall saker under oppfølging fra BUA 22 13 + 9

Antall pårørende som mottar omsorgslønn 9 10 - 1

Antall som mottar støttekontakt 19 – –

Antall utbringing av hjelpemidler i løpet av 2013 336 – –

Fysioterapien antall behandlede personer 230 205 + 25 

Fysioterapitjenesten – polikliniske behandlinger 2013 2 310 2 583 - 273

Psykiatritjenesten, antall hjemmebesøk 
og samtaler 2013 620 543 + 77

Trygghetsalarmer i drift 55 55 0

88 NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2013

-�179�-



Måloppnåelse – Helse og omsorg

1 Kvalitet på tjenestene

Kvalitetssikringssystemet innen helse og omsorg skal oppdateres
Ikke gjennomført. Venter på innkjøp 
av  program. Et felles ORKidé-tiltak

Enhetens kompetanseplan skal være oppdatert og behandlet i Arbeidsmiljøutvalget 
(AMU) for helse

Gjennomført

Omorganisering av dagtilbudet for eldre og demente, ansvar overført til hjemme-
tjenesten

Gjennomført

Koordinerende enhet skal være etablert innen 15.1.13. Vedtak om tildeling av 
 tjenester skal fattes av  koordinerende enhet

Gjennomført

Pleie og omsorg skal i løpet av 2013 nytte helsenett i kommunikasjon med helse-
foretak og legetjenesten

Delvis gjennomført. Legetjenestens 
program er ikke tilpasset dette 
enda, forventes ferdig mars 14

Nesset kommune skal motta omsorgsprisen for sitt forebyggende arbeid overfor 
aldersgruppen 65 +

Gjennomført! Mottok fylkespris i 
september

Koordinerende enhet skal evaluere halvårlig det tilbud som gis til den enkelte bruker
Delvis gjennomført. Ikke kapasitet 
til å foreta en omfattende halvårlig 
gjennomgang

2 Motiverte medarbeidere

Samtlige tilsatte skal ha tilbud om årlig medarbeidersamtale
Delvis gjennomført. Gjennomført på 
3 av 7 avdelinger

Avdelingene skal ha minimum 2 årlige sosiale tiltak for de tilsatte Gjennomført

AMU – helse skal ha 4 årlige møter
Delvis gjennomført. Har hatt 2 
møter i 2013

Samtlige tilsatte ved Nesset omsorgssenter skal ha ønsket stillingsprosent
Ikke gjennomført. Ikke kapasitet. 
(Oppstart 2014)

Kommunens vedtatte HMS-hjul skal følges fullt ut i 2013 Gjennomført

Sjukefraværet innen helse og omsorg skal reduseres med 10 % i forhold til 2012 Ikke gjennomført. Redusert 2 %

3 God økonomistyring 
Drive innheten innenfor tildelt budsjettramme uten tilleggsbevilgning fra 
 disposisjonsfondet

Gjennomført. Mindreforbruk 0,13 %

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
Enhetens handlingsplan for 2014 skal lages med utgangspunkt i bruker-
undersøkelser, medarbeider undersøkelser, statistikk samt evaluering av helse og 
omsorgsplanen

Delvis gjennomført. Evaluering av 
helse og omsorgsplanen er utført. 
Bruker undersøkelsene januar 2014

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT

Det utarbeides en egen opplæringsplan i forhold til bruk av IKT
Delvis gjennomført. Det ble laget en 
plan for 2. halvår 2013. I forhold til 
det elektroniske programmet, Profil

Det skal utarbeides en egen plan/oversikt over hvilke effektiviserings muligheter som 
ligger i de ulike   IKT-programmene 

Delvis gjennomført. Gjennomført i 
forhold til Profil

6 God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold
Enheten skal i forbindelse med budsjettarbeidet lage en oversikt over 
 vedlikeholdsbehovet

Gjennomført
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Tjenester og oppgaver
• Barnehagene skal gi barna «gode 

utviklings og aktivitetsmuligheter» i 
samarbeid med foreldre. Inn holdet i 
barnehagen bygger på Lov om barne
hage, Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver og Årsplan for 
Barnehagene i Nesset med lokale 
målsettinger om hva barna skal opp
leve erfare i barnehagene.

• Det skal drives kompetanse utvikling 
blant personalet som skal sikre 
praksis i tråd med lover og for skrifter 
og Rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver. Vi har kursing 
og nettverk for personalet gjennom 
sam arbeid Romsdalsregionen – 
Kunnskaps nett Romsdal, ORKidé
samarbeidet, fylket og PPT.

Resultatvurdering
Barnehagene og avdelingene har fortsatt 
det bra arbeidet med verdiene – APRIL, 
både i forhold til barnehagens planer, 
personalet, barna og foreldrene. April 
er tatt inn i planer, synlig på temaplaner 
og månedsplaner gjennom bruk av «Det 
er mitt valg og barnehagen» og bruk av 
«Steg for steg» i det daglige arbeidet 
i barnehagen. Hovedmålene til disse 
pedagogiske oppleggene er blant annet 
å styrke og videreutvikle barns  sosiale 
ferdigheter, utvikle gode og trygge 

oppvekstmiljø, forebygge mobbing og 
adferds problemer. Samtidig har de også 
hatt et økt fokus på veiledning av perso
nalet både i det daglige arbeidet og på 
avdelingsmøter/personalmøter. 

Vi er glade for å ha fått en plan for 
lukking av avvik fra Arbeidstilsynet og 
Kystlab gjennom flytting av Eidsvåg 
barnehage til Mellomtrinnet, og gleder 
oss til å få en barnehage med god plass 
til både store og små. Her blir arbeids
plasser til pedagogisk ledere, møterom, 
lager og pauserom til ansatte ivaretatt, 
samtidig som det blir treningsrom for 
barn med nedsatt funksjonsevne. 

Vi er også godt fornøyd med å ha tre 
av våre ansatte som har avsluttet sin 
videreutdanning, en videreutdanning i 
Spesialpedagogikk og to med videre
utdanning i Førskolepedagogikk. Vi har 
en del barn med behov for spesielle 
tilrettelagte behov og vi ser at behovet 
for personalet med spesialpedagogisk 
utdanning har vært økende. Det er viktig 
med tidlig innsats for barna, jo tidligere 
barn og unge får hjelp, desto større er 
sannsynligheten for at større og mer 
komplekse problemer avverges. 

Alle barnehagene i Nesset fikk tilbud 
om å delta i et danningsprosjekt «Dan
ning i Romsdalskommunene», Eidsvåg 

Enheten Barnehagene i Nesset består av 3 kommunale barnehager 
med totalt 87 barn i alderen 0–6 år. 

BARNEHAGENE I  NESSET

Enhetsleder
Tanja Alise Holsæter Bersås

Eresfjord barnehage
Tove Mari Krogset

Vistdal barnehage
Jorun Aspås Rindli

Eidsvåg barnehage
Anita Sagli

Nøkkeltall i enheten

31.12.13 31.12.12

Ansatte 35 36

Årsverk 26,00 28,79

Deltidsstillinger 23 17

Kvinner 34 35

Menn 1 1

9,45	%
8,87 % 2012 

Samlet i kommunen: 
8,17 % 2013, 7,96 % 2012

Sykefravær 2013

Økonomisk resultat

2013 2012

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Barnehagene i 
 Nesset

18 499 110 18 586 000 86 890 0,5  17 120 286

Avviksforklaring
Overskuddet skyldes blant annet høyere refusjoner av lønn i forbindelse med fravær/ 
permisjoner av fast tilsatte, enn utgifter til vikarer. Kommunestyre vedtok i juni 2013 å gi til-
skudd til en ny ikke-kommunal barnehage, disse utgiftene skulle dekkes via et innsparingstiltak 
til de kommunale barnehagene. For å få dekt inn dette har vi kuttet i årsverk fra 01.08.2013 i alle 
kommunale barnehager, innførte innkjøpsstopp og sterkt redusert bruk av vikarer ved fravær. 
Barnehagene har fulgt opp dette bra, til tross for en merbelastning på personalet.
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barnehage deltok fra oss. Dette var 
et prosjekt som gikk på kompetanse
heving av alt personalet i barnehagen 
i tråd med kompetansestrategien fra 
Kunnskaps departementet. 

Garderobeforholdene i Eresfjord 
barnehage, både i forhold til barna og 
personalet, er fortsatt ikke utbedret. 
Her er det store behov for å få gjort noe. 
Personalet får ikke bruke sin garde
robe videre til uteklær etter et tilsyn 
fra Mattilsynet. De har derfor måtte 
flytte sine klær og sko midlertidig ut i 
mellom gangen

KOSTRA tall og 
kommentarer
Dekningsgraden i vår kommune ligger 
litt lavere enn for de sammenlignbare 
kommunene, mulig det har en sammen

heng med at vi har noen barn i andre 
kommuner, 8 barn våren 2012 i Sunndal 
og Molde kommuner, og 7 barn i Sunndal 
og Molde kommune høsten 2012. 
Nesset kommune ligger høyet på ut
gifter til barnehagedrift, vi har til dels 
små avdelinger som er dyrere å drive enn 
større avdelinger.

Interkommunale 
samarbeids avtaler og 
selskaper
• Kunnskapsnett Romsdal (samarbeid 

innen kompetanseutvikling skole/
barnehage med Aukra, Eide, Fræna, 
Gjemnes, Midsund, Molde, Nesset, 
Rauma og Vestnes)

• IKT ORKidé

Hva vil du fremheve som  enheten fikk til i 2013? 
Arbeidet med kompetanseheving av hele personalet, gjennom en bevisstgjøring av voksenrollen. 
Avdelingene har jobbet med praksisfortellinger og refleksjon, som en prosess i veiledning av 
personalet. Alle avdelingene bruker LØFT (løsnings fokusert tilnærming) i det daglige  arbeidet og 
Eidsvåg barnehage deltok i prosjektet «Danning i Romsdalbarnehagene» sammen med barne-
hager. Vi er også glad for at det er tatt en endelig og permanent løsning for Eidsvåg barnehage 
gjennom planer for flytting til Mellom trinnet høsten 2014. 

Hva er den/de største ut fordringene for din enhet i 2014?
Vi ser at det er en stor økning i antall barn med spesielle behov, som trenger ekstra tid, res surser 
og kvalifisert personalet. Arbeidsprosessen med budsjett/ reduksjonsforslagene vil bli krevende 
for oss, samtidig som det er viktig å ivareta kvalitet i barnehagen. Slike prosesser er med på å 
skape en del usikkerhet i personalet.Tanja Alise H. Bersås

enhetsleder

Besøk på bokbåten i Eresfjorden.

Kultursekken på besøk.

Potetopptaking.

Enhetsleder Tanja Bersås ved rattet 
med Tove Mari Krogset, styrer i 
 Eresfjord barnehage, Jorun Aspås 
Rindli, styrer i Vistdal barnehage og 
Anita Sagli, styrer i Eresfjord barne-
hage som passasjerer.
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Måloppnåelse – Barnehagene i  Nesset

1 Kvalitet på tjenestene
Årlige brukerundersøkelser

Alle barnehagene skal gjennomføre brukerundersøkelser

Utført i alle barnehagene. 
 Varierende svarprosent, men 
bra det som kommer inn. 
Resul tatet tas til etterretning

Foreldresamtaler og foreldremøter

Foreldresamtaler tilbud 2 ganger pr. år og foreldremøter 1–2 ganger pr. år Utført i alle barnehagene

Alle barnehagene skal bruke «Det er mitt valg og barnehagen» og/eller «Steg for steg» i 
arbeid med barna

Utført. Noen bruker «Det er 
mitt valg og barnehagen» og 
noen bruker «Steg for steg»

Arbeid med verdiordene «APRIL»

Verdiordene skal vises gjennom planer og det daglige arbeidet både i forhold til foreldre, 
barn og personalet

Utført. Omtalt i årsplan og vises 
igjen i temaplaner og måneds-
planer gjennom bruk av «Det 
er mitt valg og barnehagen» og 
«Steg for steg»

2 Motiverte medarbeidere
Gode arbeidsforhold for personalet

Arbeide for å lukke avvik fra Kystlab og Arbeidstilsynet
Delvis utført gjennom planer 
for nye Eidsvåg barnehage på 
Mellomtrinnet

Medbestemmelsesmøter (minimum 3 årlig) og medarbeidersamtaler (1 gang i året)
Utført. 1 medarbeider-
samtale på alle ansatte og 4 
medbestemmelses  møter

Arbeid med verdiordene APRIL
Arbeid med verdiordene:
• Eidsvåg barnehage: Fokus på interesse og respekt
• Eresfjord barnehage: Fokus på interesse og respekt
• Vistdal barnehage: Fokus på interesse, løsningsorientert og respekt

Utført. Jobbet med på 
personal møter, avdelings møter 
og i det daglige

Kompetanseheving
Faglig oppdatering via danningsprosjekt, ved avsatt tid til lesing og bruk av refleksjons-
spørsmål

Utført. Danningsprosjektet ble 
gjennomført

Videreutdanning: Førskolepedagogikk og spesialpedagogikk
Utført. 1 ansatt har tatt spesial-
pedagogikk og 2 an satte har 
tatt førskole pedagogikk

Fokus på Jungianske typeindeks (JTI)
Alle barnehagene skal jobbe med typeindeks og teamkompasset (fokus et personal møte i 
halvåret og avdelingsmøter) Delvis utført

3 God økonomistyring
Holde tildelte budsjettramme

Følge opp gitte frister for rapportering og budsjettarbeid Utført, frister er overholdt

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
Barnehageplass til alle 

Fortløpende vurdering av behov for barnehageplasser

Utført. Behovene er fort løpende 
vurdert. Vedtak i komm. styrer 
(des-13) om barnehage plass til 
alle som søker og der de  ønsker 
barne  hage plass.  Ordningen 
 evalueres i juni-14

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
God og riktig informasjon på hjemmesiden om barnehagene

Månedlig oppdatering av ansvarsområde på hjemmesiden Utført. Oppdatering ved behov
Enheten skal ha minimum 5 nyhetsoppslag på hjemmesiden i året Uført. 6 nyhetsoppslag i 2013

6 God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold
Sende vedlikeholdsbehov til Teknisk drift som skal planlegge og følge opp 
 vedlikeholdsbehovene

Utført. rapportene er sendt til 
Teknisk drift
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Tjenester og oppgaver
 Tjenesteområde skole, oppgaver 
• Overordna planarbeid for skoleeier; 

skoleutvikling, kompetanseutvikling 
og anna kvalitetssikring

• Utvikling av fellesrutiner for kvalitets
sikring og rapportering i skoleverket 

• Eksamen for avgangselever i grunn
skolen, tilrettelegging

• Kultursekken; sikre godt kulturtilbud 
til elevene i grunnskolen i sam arbeid 
med kommunalt kulturforum og 
fylkes kommunen

• Koordinere og stimulere til god ut
vikling innen bruk av IKT i skoleverket

• Skoleskyss; håndheve sentralt og 
kommunalt regelverk, være kontakt
person for busselskapene og for 
samferdsels avd. hos fylkesmannen.

• Kontaktperson for PPtjenesten, 
medlem av styret for PPT for Sunndal, 
Tingvoll og  Nesset

• Saksbehandler på området skole

Tjenesteområde kompetanseutvikling 
for undervisningspersonale
• Planlegging av kompetanseutvikling 

for personalet i skoleverket i henhold 

til sentrale føringer og lokale behov
• Administrere og iverksette kurs og 

andre kompetanseutviklingstiltak
• Delta i interkommunalt samarbeid og 

samarbeid med høgskolene og andre 
tilbydere på området

 
Tjenesteområde voksenopplæring
• Legge til rette for, og drive voksen

opplæring på grunnskolens område. 
Fokus har vært på voksne med sær
lige rettigheter, og undervisning for 
fremmedspråklige.

• Saksbehandling på feltet voksen
opplæring

• Samarbeide med instanser/tilbydere 
utenfor kommunen inklusive IMDI/
NIR, Internasjonal skole, Sunndal og 
Voksenopplæringssenteret i Molde 

 
Generelt
• Kontaktledd i forhold til Tøndergård, 

samarbeidskommuner og fylket/
fylkes mannen på relevante felt

• Videregående opplæring – ansvar for 
salg av tjenester til fylket i spesielle 
tilfeller

• Innhente aktuell statstøtte og 
 refusjoner på tjenesteområdene 

Skolefaglig rådgiver ivaretar følgende tjenesteområder og oppgaver på 
vegne av rådmannen.

SKOLEFAGLIG RÅDGIVER

Hva vil du fremheve som enheten fikk til i 2013? 
At vi fikk til en studietur til Edinburgh for personalet i skolen med svært godt faglig og sosialt 
utbytte, og som både før og etter har gitt et løft for Nessetskolen.

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2014?
Å få en god oppstart av satsingsområde «Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag».

Frode Sundstrøm
skolefaglig rådgiver
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Resultatvurdering
Vurdering nasjonale prøver
Tabellen viser jevnt gode resultat i 
 lesing, spesielt for 5.trinn. På 5.trinn har 
resultatene i regning siste årene ligget 
noe under nasjonale tall. For 8.trinn har 
 resultatene variert mer, men ligger litt 
over eller litt under nasjonal nivå fra år 
til år.

Grunnskolepoeng er gjennomsnitt
lig poengsum for alle avgangsfag i 
10.  klasse. Her har Nesset hatt en fin 
utvikling de siste årene.

For å sikre positiv utvikling har det vært 
arbeidet det med faglig oppgradering 
for personalet i tillegg til økt fokus og 
spesielle tiltak for god leseopplæring og 
regning. Det har vært gjennomført lese
kurs, prosjektet «skriving av fagtekst» 
og kurs i matematikk for småskolen. 
Godt læringsmiljø er også et satsings
område og en betydningsfull faktor for å 
oppnå gode resultat.

Merknad til nasjonale prøver
Nasjonale prøver har en skala på 1–3 
for 5. trinn og 1–5 på 8. trinn. Ved lesing 
av resultatene er det viktig å være klar 
over at det i statistikk vil kunne oppstå 
større avvik jo mindre tallgrunnlaget 
er, og i Nesset er tallgrunnlaget relativt 
lite. Derfor vil resultatene kunne variere 
 ganske mye fra årskull til årskull i 
 Nesset, slik det framkommer i tabellen.

Det er også verdt å merke seg at Nesset 
har så godt som null fritak fra nasjonale 
prøver.

Nøkkeltall i enheten
Voksenopplæring: I meldingsåret fikk 10 
voksne et undervisningstilbud i Norsk 
med samfunnskunnskap i kommunens 
regi. 6 voksne fikk spesialundervisning 
enten ved undervisning i kommunen 
eller ved at kommunen kjøpte tjenester i 
nabokommune. 

Kompetanseutvikling: 2 lærere og 2 
skole ledere deltok i formell videre
utdanning med og uten statlig støtte i 
meldings året. 

Interkommunale 
samarbeids avtaler og 
 selskaper
Alle har ansvar for å oppdatere denne 
innen sitt eget ansvarsområde.

Resultat nasjonale prøver 2009–2013

 Nesset Møre og Romsdal Nasjonalt

Fag / Årstrinn 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14

Regning 5.trinn 2,0 1,8 1,6 1,7 1,8 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Regning 8.trinn 3,0 3,0 3,3 2,9 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Regning 9.trinn 3,3 3,2 3,7 3,2 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4

Lesing 5.trinn 1,8 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lesing 8.trinn 3,2 2,7 3,5 2,8 3,3 3,1 3,0 3,1 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Lesing 9.trinn 3,3 3,6 3,6 3,2 3,5 3,4 3,5 3,4 3,5 3,4

Engelsk 5.trinn 1,7 2,0 – 1,7 2,2 2,0 1,9 – 1,9 1,9 2,0 2,0 – 2,0 2,0

Engelsk 8.trinn 3,2 2,8 3,4 2,8 3,3 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0

Gr.skolepoeng 38,1 39,5 41,5 40,3 40,1 40,1 40,3 40,1 39,9 39,9 40,0 40,1

Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn 2011 ble ikke gjennomført på grunn av datatekniske problemer nasjonalt.

KOSTRA – tall og kommentarer

 Nesset
KOSTRA
gruppe 2 M&R Fylke Norge

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2013 2013

Netto dr.utg. til gr.skole-
opplæring pr. innbygger 6–15 år

99 190 104 277 11 382 126 624 129 702 139 494 132 830 114 254 100 815 100 621

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse 8.–10.trinn

12,5 11,9 13,6 13,2 13,1 13,7 14,4 12,8 14,2 14,4

Nesset har høye driftsutgifter pr. elev sammenlignet med andre lignende kommuner og gjennomsnittstall for fylke og land. Elevtall og gruppe-
størrelse er redusert siste åra (gikk litt opp i 2013), mens antall skoler er det samme. Skolestrukturen i Nesset gir høye kostnader til under visning.
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Måloppnåelse – skolefaglig rådgiver

1 God kvalitet på tjenestene
Bidra til å oppdatere og gjennomføre plan for skoleutvikling for å sikre at Nesset kommune har 
en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø (definisjon av kvalitet i planen) 

Være pådriver, sørge for samordning og samarbeid på tvers av skolene
Utført. Godt samarbeid og koordi nering 
mellom skolene

Felles prosjekt om vurdering for læring og utvikling av vurderingskriterier Utført. Videreføres
Bedre resultat på nasjonale prøver og undersøkelser

Videreutvikle resultatregistrering og sørge for overordna tiltak for resultat forbedring; lese-/
matematikk-kurs o.a.

Utført. Resultatregistrering i «Vokal» i 
bruk. Tiltaksrutiner for elever med svake 
resultater lesing og regning iverksatt

Gagnlige og selvstendige elever

Videreutvikle elevdemokratiet, og ha fokus på læringsmiljøet
Utført, det har spesielt vært arbei-
det med kvalitetssikring av Kap. 9a i 
Opplærings loven

Elever som blir godt kjent med naturen, kulturen og arbeidslivet i kommunen
Lage oversikt over steder og emner alle elever skal kjenne til og planer for kommune-
kunnskap

Ikke utført. Utsatt til 2014 pga. kapasitet/
ikke prioritert

Godt samarbeid mellom skole og hjem

Utvikle temaplan for foreldremøter
Ikke utført. Utsatt til 2014 pga. kapasitet/
ikke prioritert

Etablere god skole/hjem-kommunikasjon bl.a. ved hjelp av Fronter
Ikke utført. Foreldreinnlogging i Fronter 
utsatt pga. tekniske problem vår 2013

2 Motiverte medarbeidere
Kommunen har god kompetanse. Gode resultat på årlige medarbeider undersøkelser

Utarbeide og iverksette årlig plan for kompetanseutvikling, etablere gode nettverk og arbeids-
grupper

Utført. Samordna plan for skolene. Sam-
arbeid på tvers av skolene i forbindelse 
med skriving og vurdering

Tilsetter solide og gode medarbeidere

Være offensiv i annonsering, oppsøke studiesteder, bruke det vi er gode på, ha god veiledning 
til nye

Delvis utført. Deltatt på rekrut terings-
dag i Volda. Annon sering har vært som 
vanlig. Har ikke hatt noen nyutdanna

En klar og helhetlig personalpolitikk

Ha fokus på kompetansebehov og strategisk satsing for å bygge kompetanse

Utført. Pågående. Langsiktig logoped-
utdanning iverksatt. Langsiktige 
satsings områder innenfor skriving, 
regning og vurdering iverksatt

3 God økonomistyring
Utarbeide reelt og realistisk budsjett og holde tildelt ramme

God budsjettoppfølging og rapportering gjennom året Utført. Pågående
Skoleverket skal ha felles, overordna plan for utvikling, med underplaner og emne dokument

Utarbeide planer for:
– Kartleggingsverktøy Utført. Trinnpermen
– Vurderingskriterier Delvis utført. Arb. fortsetter
– Ressursgruppa/spesialundervisning Utført
– Skolebasert vurdering Utført. Plan og årshjul

– Skole/hjem-samarbeid / foreldremedvirkning
Ikke utført. Utsatt til 2014 pga. kapasitet/
ikke prioritert

– Samarbeid skole/kulturskole
Ikke utført. Utsatt til 2014 pga. kapasitet/
ikke prioritert

4 Helhetlig og langsiktig planlegging

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
Skolene har godt utstyr og vedlikehold, god kompetanse og formålstjenlig bruk av IKT i opplærin-
ga

Delta i ORKidé Oppvekst sitt arbeid med å utvikle felles plan for digital kompetanse
Utført. Digital plan ferdig og i bruk 
ved skolene

Følge opp nyutvikla plan for innføring av Fronter
Delvis utført. Deler av  planen for-
sinka bl.a. foreldre innlogging

Anskaffe utstyr, maskiner og programvare relatert til film og musikk (kunnskaps- løftet)
Utført. Nettbrett prioritert, innkjøpt 
og prøvd ut. Kan også brukes til film 
og musikk

Øke fellespotten til investering (60 000 i 2013, og 100 000 fra 2014) Ikke utført pga. inn sparinger

95ENHETENE // SKOLEFAGLIG RÅDGIVER

-�186�-



Skulen si viktigaste oppgåve er, saman med heimane, å gjere barna 
best mogleg rusta til å møte dei utfordringane skulen, arbeidslivet 
og samfunnet elles vil by dei. Til det treng dei unge både kunnskapar, 
ferdigheiter, samarbeidsevne, gode haldningar og – ikkje minst – trua 
på seg sjølve.

EIDSVÅG BARNE- OG 
UNGDOMSSKOLE

Tenester og oppgåver
Skulen er til for at barna – i vid forstand 
– skal lære. Vi ser gjerne at barna, etter 
å ha skaffa seg utdanning og erfaring i 
livet, kjem tilbake til heimkommune og 
slår seg ned her.

Resultatvurdering 
Nasjonale prøver gav blanda resultat. 

5. klasse oppnådde resultat noko under 
nasjonalt nivå i lesing i alle fag og i rek
ning i alle fag, medan resultata i engelsk 
var noko over landsgjennomsnittet. 

8. klasse presterte godt over nasjonalt 
nivå på alle sine prøver. Svært gode 
resultat.

9. klasse oppnådde resultat noko under 

Nøkkeltall i eininga

31.12.13 31.12.12

Tilsette 50 51

Årsverk 41 41,55

Deltidsstillingar 19 25

Kvinner 43 44

Menn 7 7

8,12	%
6,65 % 2012

Samla i kommunen: 
8,17 % 2013, 7,96 % 2012

Sjukefråvær 2013

Økonomisk resultat

2013 2012

Eining Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Eidsvåg BUS 27 142 368 27 967 000 824 632 2,9 %  26.534.621

Avviksforklaring
I forhold til budsjett fekk vi eit positivt avvik på 2,9 prosent. Refusjonane for langtids
sjukemeldte har vore betydeleg større enn lønsutgiftene for vikarane; og vi har ikkje 
alltid hatt vikarar å setje inn, slik at vi har måtta organisert drifta alternativt. Det har 
vore gunstig for økonomien, men ikkje alltid for kvaliteten på tenestene våre. Vi har 
hatt rammer til normal drift, slik at vi har kunna gjere nødvendige innkjøp av lære
middel og anna utstyr.

Einingsleiar / rektor
Per Einar Strand

Inspektør mellomtrinnet
Monica Hånes

Inspektør ungdomstrinnet
Hilde Meringdal

Inspektør småskolen
Lise Sandø

Frå opninga av Apejungelen. 
Foto: Sigmund Tjelle. 
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Kva vil du framheve som eininga di fekk til i 2013:
• Uteområdet på småtrinnet er utbygd med apejungel. Foreldra gjorde ein formidabel 

 dugnadsinnsats!
• Svært gode resultat på nasjonale prøvar i 8. klassen

Kva er den/de største utfordringane for di eining i 2014?
• Å utvikle skulemiljøet og læringsresultata til å bli endå betre
• Tilsette dyktige medarbeidarar og redusere sjukefråveret

Per Einar Strand
einingsleiar

Nils Erling Skarseth og elevar i 
8.  klasse gjennomfører naturfagforsøk.

9. klassingar lagar pølser.

Elevtal 

Årstrinn 2010 2011 2012 2013

1 23 17 21 25

2 18 23 17 22

3. 26 18 24 17

4. 40 28 19 24

5. 29 39 27 20

6. 41 27 37 29

7.  26 41 27 38

8.  19 28 42 28

9. 41 20 30 43

10. 31 41 19 31

Sum 294 282 263 277

landsgjennomsnittet på sine nasjonale 
prøver. 

Elevane våre oppnådde middels 
standpunkt karakterar, dei gjorde det bra 
til munnleg eksamen og heller dårleg 
til skriftleg eksamen. (Gjennomsnitts
karakteren til munnleg eksamen var 4,35 
(4,7 i 2012) og til skriftleg 2,84 (3,7 i 2012)).

Vi har sett i gang fleire tiltak for å betre 
læringsresultata: implementere Plan 
for læringsstrategiar og prosjektet 
 «Skriving av fagtekst» med fokus på 
vurdering for læring, god klasseleiing, 
gjennomgang av oppnådde resultat på 

nasjonale prøver for å forbetre resul
tata framover, og – ikkje minst – ha den 
faglege læringa i fokus.

Elevundersøkinga viser at vi må arbeide 
vidare for å betre læringsmiljøet, slik 
at alle elevane trivst og er trygge på 
skulen kvar dag. Vi bruker både Hand
bok i klasse leiing og Handlingsplan mot 
 mobbing med tanke på å betre lærings
miljøet i vid forstand.
 
Skulebygga våre er moderne og i god 
stand. Mellomtrinnsbygget treng inn
vendig vedlikehald.
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Måloppnåing – Eidsvåg barne- og ungdomsskole

1 Kvalitet på tenestene – trivsel og læring
Elevane oppnår stabile resultat på nasjonalt nivå målt i avgangskarakterar og Nasjonale prøver

Vidareføre fagtekst-prosjekt, arbeide med vurderingspraksis, følgje opp Trinnpermen. 
Sikre nødvendig kompetanse ved vidareutdanning og ved tilsettingar

Utført. Skulert personalet i fagtekstskriving 
og vurdering av elevarbeid. Har gjennomført 
elevkartlegging som planlagt. Tilsett perso-
nale med nødvendig kompetansen. Dei faglege 
resultata blir etterkvart betre

Elevane blir gagnlege og sjølvstendige menneske som tek ansvar, samarbeider godt, er 
tolerante, ser eigne evner og tek dei i bruk. Elevane oppnår stabile resultat på nasjonalt 
nivå målt i Elevundersøkinga

Vitalisere handlingsplan mot mobbing, gjennomføre aktivitetsplanen og oppretthalde 
godt samarbeid med vgs og arbeidsliv. Timeplanfesta fysisk aktivitet. Aktivitetsdagar 
for alle elevane

Utført. Friska opp bruken av handlingsplan 
på aktuelle case, driv forebyggande arbeid og 
repeterer korleis mobbesaker blir handtert. 
Samarbeider med vgs om m.a. hospitering. 
Aktivitetsdagar gjennomført

Elevane blir kjende i kommunen

Bruke lokalmiljøet i undervisninga Turar i kommunen

Godt samarbeid skule heim 

God info/opplæring til nytt FAU. Arbeide for å betre deltakarprosenten på Foreldreun-
dersøkinga

Delvis utført. Auke frå 13 % til 23 % del taking 
i foreldreundersøkinga. Godt samarbeid med 
FAU om dugnad på ute området. Stor foreldre-
innsats

2 Motiverte medarbeidarar – trivsel og resultatfokus
Personalet har relevant kompetanse

2.1.1 Gjennomføre plan for Fronter og plan for Fagtekst, styrke vurderings-
kompetansen

Utført. Skulering og erfaringsutveksling, studie-
besøk i Edinburgh

God trivsel – felleskultur

2.2.1 Følgje opp verdiane våre: APRIL Utført

Heilskapleg personalpolitikk

Bruke tilboda frå bedriftshelsetenesta Stamina
Oppfølging av sjukemeldte + kvart andre år 
førstehjelpskurs for alle tilsette

Følgje opp Handbok i klasseleiing

Utført. Intern skulering, erfarings utveksling. 
Elles gjennomfører vi årlege medarbeidar-
samtalar, arbeider for god informasjonsflyt in-
ternt, følgjer opp IA- avtalen, gjennomfører plan 
for trivsels tiltak og vektlegg godt samarbeid 
med verneombod og tillitsvalde, jfr. 12 prinsipp 
for medverknad

3 God økonomistyring – god økonomisk kontroll
Budskjettkontroll

God budsjettoppfølging. Fordele rammene internt Utført. Rapport kvar annan månad

Følge opp IA-avtalen  

 God oppfølging av sjukemeldte Utført med oppfølgings- og dialogmøte

4 Heilskapleg og langsiktig planlegging
Styre skulen gjennom langsiktig planlegging

Fortsetje implementerings-arbeidet av «Handbok i klasseleiing»
Utført. Erfaringsutveksling + skulevandring ved 
rektor

Vidareføre det 3-årige prosjektet «Skriving av fagtekst» Fullført. Blir vidareført

Innføre den digitale kartleggingsreiskapen Vokal Utført. Alle lærarane bruker den

Innføre system for oppfølging av lovverk Utført

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT – kompetanse og utstyr
Ha nødvendig kompetanse

Fortsetje implementeringa av læringsplattforma Fronter Delvis utført. Innføringa held fram

Ha nødvendig utstyr

Fornye tilgangen på utstyr (årleg) Utført. God utstyrstilgang
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Tenester og oppgåver
Indre  Nesset barne og ungdoms
skule består av to fådelte skular etter at 
 Eikesdal skule ble lagt ned i sommar:
• Eresfjord barne- og ungdomsskule: 

1–10skule med 59 elevar
• Vistdal skule: 

1–7skule med 18 elevar

•  Skulen har eit fokus på å ha eit godt 
læringsmiljø der trivsel, tryggleik 
og gode skulefaglege prestasjonar 
blir vektlagt. Ein viktig målsetjing er 
at skulen skal vere ein god og trygg 
arbeidsplass for alle.

• Indre  Nesset barne og ungdoms skule 
har nulltoleranse mot mobbing.

• Skuleutviklingsfokuset vårt er «Vurde
ring for læring». I dette ligg utviklings
område som å gi gode framovermel
dingar til elevane, samt å tilretteleggje 
for elevmedverknad og eigenvurdering. 

• Skulen arbeider også for å ha eit godt 
og nært samarbeid med foreldre og 
foreldreorganet FAU. For at foreldra 
heile tida skal vere orientert om skule
aktivitetane, blir infoskrivet «Info til 
heimen» jamnleg sendt heim og lagt ut 
på heimesida.

Resultatvurdering
Skulane i Nesset avslutta i 2013 det 
3årige prosjektet «Skriving av fagtekst», 
kor hovudmålet var å styrke elevane i å 

lese og skrive fagtekstar. Mykje tydar på 
at prosjektet har hatt ein god effekt på 
leseferdigheitane til elevane, for  eininga 
har hatt gode resultat på nasjonale 
prøver i lesing dei to siste åra. Gjennom 
fagtekst prosjektet lærte elevane å skrive 
fagtekstar, som også inneber å meistre 
skriving i alle fag. Denne grunn leggjande 
ferdig heiten er framheva i siste revidering 
av læreplana. Ein annan positiv effekt 
med fagtekstprosjektet, er at elevene har 
blitt flinkare til å skrive tekstar innanfor ei 
skriveramme, dvs byggje opp struk turen i 
fagstekstar. Denne kunnskapen er direkte 
overførbar til skriving av skjønnlitterære 
tekstar. I tillegg er det sannsynleg at det 
3årige fagtekstprosjektet har bidratt 
til det sterke resultatet på eksamen i 
engelsk skriftlig (Gjennomsnittskarakter 
4,6), som avgangskullet i 2013 fekk.

Gjennom det siste prosjektåret i fagtekst 
prosjektet har fagtekst gruppa ut arbeidd 
ein manual som skulle støtte lærarane 
i vidareføringa av fagtekst arbeidet. På 
denne måten har ny og god undervis
ningspraksis vorte imple mentert i skulen 
vår. Vidare har skule administrasjonen 
utarbeidd eit registrerings skjema, kor 
kontakt lærarane skal registere kva for 
fag det har blitt skrive fagtekst gjennom 
skuleåret. Alle trinn skal skrive minimum 
ein fagtekst kvart skuleår. 

Eit viktig skuleutviklingsfokus i  Nesset 
har vært å styrke vurderings kompetansen 

INDRE  NESSET BARNE- 
OG UNGDOMSSKULE

Nøkkeltall i eininga

31.12.13 31.12.12

Tilsette 25 30

Årsverk 18,1 20,3

Deltidsstillingar 18 22

Kvinner 23 26

Menn 2 4

3,85	%
3,58 % 2012 

Samla i kommunen: 
8,17 % 2013, 7,96 % 2012

Sjukefråvær 2013

Einingsleiar / rektor
Hilde Toven

Inspektør Eresfjord
Kirsti M. Evensen

Inspektør Vistdal
Marit Berg Øien

Inspektør Eikesdal 
Inga Berit Utigard (til 01.08.13)

Leselyst-aksjonen på Vistdal skule.
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hos lærarane. Lærarane har blitt skulert i 
vurdering for læring gjennom fagtekstpro
sjektet, og i tillegg har Nessetskulen vært 
i Edinburgh på studietur og lært om deira 
vurderings praksis i skulen. På seinhaus
ten vart Elevundersøkinga gjennomført, 
og resultata frå under søkinga indikerer 
ein positiv utvikling vedr vurderings
praksisen ved  eininga. 72 % av elevane 
seier at lærarane forklarar kompetanse
måla i mange fag, og 60 % av elevene 
seier at dei får underveis vurdering 
(rettleiing) ein el fleire gonger i veka. Over 
halvparten av elevane ut trykker også at 
dei får vere med og vur dere skule arbeidet 
sitt i flere fag, medan det i fjor var kun 14 
% som uttrykte det same. Desse svara 
er ein indikasjon på ein positiv utvikling 
vedrørende vurderingspraksisen på Indre 
Nesset barne og ungdomsskule.

Både Elevundersøkinga og Ungdata 
viser høg trivsel og låg forekomst av 
mobbing hos elevane våre. Vi bruker det 

sosiale ferdighetsprogrammet Zippi i 
små skulen, og dei fleste av  lærarane på 
1.–4.trinn har no blitt skulert i å under
vise etter prinsippa i programmet. På 
ungdomssteget har elevane fått under
visning i nettvett.  Eininga tar på alvor 
at vi har nokre få  elevar som opplever 
mobbing, og jobber derfor fore byggjande 
på alle trinn. På ungdoms trinnet har 
vi  dette året sett eit enda større fokus 
på å utvikle god samhandlings kulturar 
hos ungdomsskule elevane. Sosiallærar 
 bruker verktøyet «Dette er mitt valg» på 
8. trinnet ein veketime halve skuleåret. 

Nasjonale prøver viste gode resultat både 
i engelsk, lesing og matematikk. 5. trinn, 
8.trinn og 9. trinn opp nådde resul tat over 
nasjonalt nivå både i  lesing, engelsk og 
rekning.

Grunnskulepoeng (44,3 p) etter av slutta 
grunnskule våren 2013 er godt over 
 nasjonalt nivå.

Økonomisk resultat

2013 2012

Eining Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Indre  Nesset BUS 12 479 803 12 611 000 131 197 1,0  12 411 968

Barnetal Indre  Nesset

Fø
ds

el
s å

r

Sk
ul

eå
r 

13
/1

4

E
re

sf
jo

rd

Vi
st

da
l

S
um

1998 10. 5 4 9

1999 9. 4 2 6

2000 8. 11 5 16

2001 7. 3 3 6

2002 6. 4 3 7

2003 5. 6 0 6

2004 4. 7 0 7

2005 3. 2 5 7

2006  2. 3 3 6

2007 1. 2 4 6

2008 2 2 4

2009 3 3 6

2010 5 1 6

2011 5 1 6

2012 2 5 7

2013 3 1 4

Tallene inkluderer tilflytting og utflytting.

Kva vil du framheve som eininga di fekk til i 2013:
Eg er stolt over at vi også dette skuleåret kunne presentere to store framsyningar på 
 avslutningane til jul. Alle elevane på Vistdal skule hadde rollar i skodespelet «Få nissen opp av 
senga» av Gro Dahle. På Eresfjord barne- og ungdomsskule hadde valfaget «sal og scene» laga 
ei stor føre stelling om den norske folkemusikken, kor dei synleggjorde den sterke bindinga til det 
norske bondesamfunnet og seterkulturen. Begge førestellingane involverte alle elevane på dei to 
skulane. Dette er ressurskrevjande å få til, men eg ser at også slike oppgåver byggjer sjølvtillit hos 
elevane og at føresette og elevar set stor pris på opplevingane.

Kva er den/de største utfordringane for di eining i 2014?
Å komme i gang med arbeidet i innsparingsgruppa innafor skuleområdet og følgje planen for 
innsparingsprosessen i kommunen. Vidare blir det viktig å hjelpe personalet til å oppretthalde eit 
positivt fokus og sjå moglegheitene trass stramme rammar.Hilde Toven

einingsleiar

1.–4. trinnet ved Eresfjord 
skule studerer framveksten 

til bjørka i uteskuletida.
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Måloppnåing – Indre  Nesset barne- og ungdomsskule

1 Kvalitet på tjenestene

Elevar som oppnår stabile resultat på nasjonalt nivå målt i 
avgangskarakterar og på nasjonale prøver

Oppnådd resultater over nasjonalt nivå på nasjonale prøver i 
lesing, engelsk og rekning på 5.-, 8.- og 9.trinn. Over nasjo-
nalt nivå med grunnskulepoeng på 44,3 poeng!

Elevar som er motiverte, sjølvstendige og tolerante – som 
oppnår stabile resultat på nasjonalt nivå målt i Elev-
undersøkinga

Både Ungdata og Elevundersøkinga avdekkjer høg trivsel hos 
elevane

Styrking av samarbeidet mellom skule og heim – økt 
foreldre medverknad

Noko lav deltaking på Foreldreundersøkinga: 45 % deltaking 
i Eresfjord og 27 % i Vistdal. Elles seier ca. 70 % av dei som 
har svara, at dei er nøgd med dialogen og medverknaden. I 
samarbeid med elevar og foreldre har eininga også utvikla 
nytt ordensreglement dette året

God folkehelse hos tilsette og elevar

Eininga har lågt sjukefraver hos dei tilsette: 3 % etter 
4.kvartal. Vidare har vi innarbeidd god-folkehelse-aktivitetar 
gjennom timeplanfesta fysisk aktivitet og uteskule, samt 
felles skidag, 2 friluftsdagar og overnattingstur for 5.–7.trinn 
og 8.–10.trinn

2 Motiverte medarbeidarar
Personalet i skulen har relevant kompetanse og gode muligheiter til vidareutvikling og - eit støttande arbeidsmiljø
Obligatorisk kompetanse i basisfag på ungdomsstrinnet 
innan 2015

Faglærarane på 8.–10. trinn har obligatorisk kompetanse i 
norsk, engelsk og matematikk

Resultat på landsgjennomsnitt eller betre på med arbeidar-
undersøkinga

Ikkje utført medarbeiderundersøking dette året. Elles 
gjennom fører eininga årlege medarbeidarsamtalar og halv-
årlege trivselstiltak for personalet. Lågt sjukefråver på 3,85 %

Tilsette gode medarbeidarar
Gjennomført. Eininga prøver å drive med aktiv rekruttering, i 
tillegg til at ein målretta byggjer eit positivt omdømme gjen-
nom å vise ulike skuleaktivitetar på heimesida til skulane

3 God økonomistyring
Halde tildelte budsjettrammer Eit positivt avvik på 4 % viser god økonomistyring

Følgje opp IA-avtalen
Dialogmøte med sjukmeldte er gjennomført. Eit nyoppstarta 
Arbeidsmiljøutvalg, AMU, har fokus på miljøretta helsevern

4 Heilskapleg og langsiktig planlegging
Gjennomføre «Plan for skuleutvikling i Nesset» med til-
høyrande underplaner

Har avslutta det 3-årige prosjektet «Skriving av fagtekst». 
Plan for samarbeid med biblioteket er utarbeidd

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av 
IKT
Utvikle god digital kompetanse hos tilsette og elevar. Følgjer 
Fronter-plan og ny IKT-plan

Delvis utført

6 God utnytting og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehald

Setje opp kommunal plan for vedlikehald av skulane
Avviksrapport etter vernerundane i vår danna grunnlaget for 
innsendt rapport til teknisk vedrørande vedlikehaldsbehovet 
ved eininga
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TEKNISK, SAMFUNN OG 
UTVIKLING (TSU)

Nøkkeltall i enheten

31.12.13 31.12.12

Ansatte 46 44

Årsverk 18,93 17,55

Deltidsstillinger 27 30

Kvinner 4 4

Menn 15 13

8,68	%
6,82 % 2012 

Samlet i kommunen: 
8,17 % 2013, 7,96 % 2012

Sykefravær 2013

Enhetsleder
teknisk, samfunn og utvikling

Veg, vann og avløp
Vegard Øverås Lied

Kommunale bygg og eiendommer
Malin Bruseth

Samfunn og utvikling
Håvard Tjelle-Sørvik

Prosjekt

Tidligere enhet for Tekniske tjenester ble fra 1.10.2013 omorganisert 
til enhet for Teknisk, samfunn og utvikling. Fagområdene bygge-
sak, plansak, jord- og skogbruk, miljø, næring og viltforvaltning ble 
organisa torisk overflyttet fra rådmannens stab til den nye enheten. 
Den nye enheten er organisert med 3 avdelingsledere med ansvar for 
egne fagområder. Kommunens administrasjon er forholdsvis liten 
og det er derfor viktig at kommunen bruker ressursene effektivt og 
riktig En ser at det er et økende behov for samhandling mellom de 
forskjellige fagområdene og det stilles større og større krav til doku-
mentasjon og saksutredning.

Tjenester og oppgaver
• Drift og vedlikehold av kommunale veier
• Drift og vedlikehold av kommunale veger
• Vedlikehold av kommunale bygg og 

eiendommer
• Kommunal skiltmyndighet
• Vannforsyning
• Avløpshåndtering
• Drift og vedlikehold av kom munale 

vannverk i henhold til gjeldende 
retnings linjer

• Drive aktivt forebyggende brannverns
arbeid på en positiv måte

• Stabil og robust brann og rednings
tjeneste som er i stand til å håndtere 
akutte hendelser på en effektiv måte

• Tilsyn med særskilte byggverk iht. § 13 i 
brann og eksplosjonsloven.

• Feiing og tilsyn av fyringsanlegg
• Kontinuerlig ajourhold av kartverk i 

samsvar med inngåtte avtaler med 
Kartverket

• Saksbehandling og gjennomføring av 
oppmålingsforretninger

• Lokal matrikkelmyndighet – føring av 
matrikkelen for alle nyetableringer og 
endringer som gjelder alle eien dommer, 
adresser og bygninger i kommunen

• Lokal adressemyndighet – tildeler 
vegadresser i samsvar med vedtatte 
vegnavn 

• Oppfølging av kommunens investerings
prosjekter

• Kontakt mot RIR i forbindelse med reno
vasjon og tømming av slam avskillere

• Saksbehandling etter viktige lovverk:
 – plan og bygningsloven
 – jordloven
 – konsesjonsloven
 – odelsloven
 – motorferdselloven
•  Saksbehandling i forbindelse med små

kraftverk
• Elveforebygging og vassdrags forvaltning
• Saksbehandling for kommunens rovvilt

utvalg 
• Saksbehandling for spesielle miljøtiltak 

i landbruket (SMIL) og bygdeutviklings
fondet (BU)

• Saksforberedelser og behandling av 
plansaker, både reguleringsplaner og 
kommuneplan

• Saksbehandling av dispensasjoner fra 
gjeldende lovverk eller planer

• Naturforvaltning (fiske, friluftsliv, vilt
forvaltning, motorferdsel i utmark)

• Saksbehandling for kommunale fond 
(miljøfondet, utviklingsfondet, Mardøla
fondet)

• Saksbehandling for næringssaker
• Næringskonsulent

Prosjekter
Resultatet av grunnundersøkelsen i 
 Eidsvåg sentrum ble klar sommeren 
2013, og ble oversendt en  uavhengig 
instans for godkjenning. Denne tredje
parts god kjenningen ble ikke klar 
før utgangen av 2013. Prosjekter 
som badeplassen ved Eidsvåg fjord

Fra 1.10.2013 ble tre årsverk fra sam-
funn og utvikling samlet med Teknisk 
drift. Dette betyr i praksis at enheten 
har redusert med 1,62 årsverk i løpet 
av året.
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hotell og flerbruks hallen har tidligere 
vært satt på vent i på vente av grunn
undersøkelsene. Da disse forelå kunne 
prosjektet med badeplassen  startes, 
og forventes avsluttes i april 2014. 
Når det gjelder flerbrukshallen vil 
ikke denne kunne igangsettes før alle 
innsigelser mot reguleringsplanen for 
Holtanområdet er frafalt. Rapporten fra 
grunnundersøkelsene skisserer en del 
sikringstiltak for å sikre eksisterende 
bebyggelse på Veltan, øst for ungdoms
skolen. Disse sikringstiltakene må være 
fullført før kommunen kan fortsette 
 prosjektet med flerbrukshall.

Det ble også gjort vedtak om å  samle 
små og mellomtrinnet ved Eidsvåg 
barne og ungdomsskole i ett bygg, ved 
et tilbygg til eksisterende skolebygg 
ved småtrinnet. Samtidig ble det gjort 
vedtak om å flytte Eidsvåg barnehage til 
skolebygget på mellomtrinnet. Bygge
arbeidene ved småtrinnet ble igangsatt 
høsten 2013 og forventes ferdigstilt til 
skolestart for skoleåret 2014–2015. 

Av igangsatte og ferdigstilte prosjekter i 
2013 kan nevnes:
• Nytt nødstrømsaggregat Nesset 

omsorgs senter
• Nytt hjelpemiddellager og verksted 

for Aktivitetstjenesten
• Nytt ventilasjonsanlegg for gymfløya 

ved Nesset ungdomsskole
• Ferdigstillelse av apejungelen ved 

småtrinnet ved Eidsvåg barne og 
ungdoms skole

• Bygging av ny parkeringsplass for 
småtrinnet ved Eidsvåg barne og 
ungdoms skole

• Fase 1Strandpromenaden i Eidsvåg 
sentrum

• Ny vannkilde Eresfjord vassverk 
 påstartet

• Framføring av vann og avløp for 
ny boligtomt i Furulund boligfelt på 
Raudsand

• Igangsatt legging av ny vannledning 
mellom Eidsvåg og Raudsand

• Arbeidet med hovedplan vann er  under 
arbeid – arbeidsgruppe  opprettet, 
 arbeidet antas ferdig våren 2014

• Nytt renseanlegg er under plan
legging ved Eidsvåg vannverk

• 

Kommunale bygg og 
eiendommer 
Nesset kommune eier om lag 25.000 m² 
bygningsmasse som krever  kontinuerlig 
vedlikehold. Dette er en større eiendoms
masse enn hva sammenlignbare 
 kommuner besitter og krever betydelig 
ressurs innsats til vedlikehold. Kommune
styret vedtok i desember salg av fire 
kommunale bygg. I den kommunale 
bygningsmassen inngår blant annet skoler, 
barnehager, institusjons lokaler, kommune
hus og  kom munale utleie boliger. Et godt 
og planlagt vedlikehold er viktig for å 
opprettholde bygningens funksjon og det 
bidrar til at behovet for akutte og ofte 
kostbare utbedringer reduseres. Tekniske 
anlegg i bygningene blir stadig flere og mer 
 kompliserte og utgjør en relativt stor andel 
av vedlikeholdsa rbeidet.

Følgende planlagte vedlikeholds og 
forvaltnings oppgaver er blant annet 
gjennom ført i 2013:
• Totalrenovering av to kommunale utleie

boliger 
• Hovedvedlikehold av teknisk anlegg ved 

svømmehallen
• Oppgradering og utvidelse av 

pasientvarslings anlegget ved Nesset 
omsorgs senter

• Utarbeidet vedlikeholdsplan for 
 kommunale bygg

• Startet arbeidet med å organisere 
 vaktmester og renholdstjenesten.

Brann og redningstjenesten
Etter at vår brannsjef gjennom mange år 
takket av i 2013 valgte kommunen å inngå 
samarbeidsavtale med Molde kommune 
om kjøp av brann og redningstjenester. 
Dette innebærer at fra og med 2013 har 
Molde brannvesen overtatt det formelle 

Malin Bruseth
Avdelingsleder, kommunale bygg og 
eiendommer

Kontrollert nedbrenning av byggning i 
Eidsvåg sentrum.
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organisatoriske ansvaret for Nesset brann 
og redning. Videre er det Molde kommune 
som forestår tilsyn med særskilte bygg
verk iht. § 13 i brann og eksplosjonsloven. 
Vårt lokale brannvesen har over flere år 
hatt en utfordring med oppmøte på dagtid 
da flere av brannmannskapene arbeider 
ute av kommunen på dagtid. Med bakgrunn 
i dette ble det i 2013 gjort vedtak om å 
 ansette to nye deltids brannmannskaper 
ved Eidsvåg brannstasjon, samt å nyttig
gjøre seg av personell fra Eresfjord 
 brannstasjon som jobber i Eidsvåg området 
på dagtid. Fire personer fra Nesset 
brann og redning har deltatt på kurs for 
utryknings kjøring (160kurs).

Vann- og avløp 
På vann og avløpssiden kan det trekkes 
fram tre prosjekter det er blitt jobbet mye 
med i 2013. 
• Det kommunale vannverket i Eresfjord 

har så langt tatt sitt vann direkte fra 
Dokkelva som så behandles før det 
sendes ut på ledningsnettet. På grunn 
av stort antall beitende dyr i Kann
dalen sommers tid medfører dette et 
dertil høyt antall bakterier i råvannet 
i Dokk elva. Disse bakteriene blir fjer
net i den behandlingen som skjer i 
vannbehandlings anlegget. Til tross for 
det hadde vi sommeren 2013 uønskede 
hendelser med funn av bakterier i det 
ferdigbehandlede drikkevannet, som 
igjen resulterte i kokepåbud og ut kjøring 
av drikkevann fra Eidsvåg. Det ble derfor 
vedtatt å legge om den kommunale 
vannforsyningen fra å bruke overflate
vann fra Dokkelva til å bore etter 
grunnvann. Dette har vært vellykket og 
nytt grunnvann vil være i kranene hos 
abonnenter i Eresfjord vannverk i første 
halvdel av 2014. 

• Det kommunale vannverket på 
Raudsand har siden oppstarten slitt med 
dårlig vannkvalitet i form av forhøyet 
innhold av blant annet jern. Dette inne

bærer at enheten bruker store ressurser 
årlig på å utføre daglige renseprosesser 
før det sendes ut på ledningsnettet. Det 
er derfor vedtatt å føre en vannledning 
fra Eidsvåg vannverk over til Raudsand 
og slik forsyne Raudsandbygda med 
vann fra Mørk vatnet. Gravearbeidene på 
strekningen Brekken–Toven ble igang
satt før jul. 

• Det tredje prosjektet som kan nevnes er 
innføringen av et forbruksbasert system 
for vann og avløpsgebyrene. Tidligere 
har alle abonnenter blitt fakturert likt 
for sitt vannforbruk, stipulert ut fra et 
gjennomsnittlig bruksareal for en bolig. 
Nå er dette endret slik at  gebyrene 
skal regnes ut fra faktisk forbruk, målt 
av en installert vannmåler, eller ut 
fra boligens faktiske bruksareal. Alle 
abonnenter er tilskrevet i løpet av 2013 
og det nye gebyrsystemet gjelder fra og 
med 2014.

Ut over dette er blant annet følgende 
 aktiviteter gjennomført i 2013:
• Utbedring av 5 brudd på vann ledninger; 1 

i Eidsvåg, 1 på Raudsand og 3 i Eresfjord
• Inngått avtale om leie av nytt strøsand 

og delelager
• Lagt 550 m ny vannledning i for bindelse 

med omlegging til ny vann kilde i  Eresfjord
• Skiftet ut 2 vannkummer

Kommunale veger
Kommunale veger behøver vedlikehold 
dersom de skal oppfylle sin funksjon som 
en av den viktigste infrastrukturen til 
 kommunens innbyggere. Lave rammer 
over flere år har resultert i at fore byggende 
vedlikehold i liten grad er blitt utført, så 
også i 2013. Kart og oppmåling
2013 har vært et tilnærmet normalår hva 
gjelder antall rekvirerte oppmålings
forretninger. Progresjonen i enkelte saker 
er imidlertid blitt noe forsinket da stillingen 
på grunn av interne rokkeringer ble sterkt 
redusert i andre halvår 2013. Tildeling av 
vegadresser for kommunens innbyggere er 
kommet godt i gang. Ved inngangen til 2013 
hadde 5,0 % av alle boliger i kommunen 
tildelt egen vegadresse. Ved utgangen av 
året hadde 35,8 % av boligene fått tildelt 
vegadresser.

Kart- og oppmåling 
2013 har vært et tilnærmet normalår hva 
gjelder antall rekvirerte oppmålings
forretninger. Progresjonen i enkelte saker 
er imidlertid blitt noe forsinket da stillingen 
på grunn av interne rokkeringer ble sterkt 
redusert i andre halvår 2013. Tildeling av 

Vegard Øverås Lied
Avdelingsleder, veg, vann og avløp

Ny vannkilde Eresfjord. Nedsetting av 
18 5 KW brønnpumpe desember 2013.

Statistikk Nesset brann- og redningstjeneste

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Trafikkulykker 4 10 6 6 4 4 

Pipebranner 1 3 0 3 3 4 

Unødig alarm 24 21 15 18 12 9 

Brannhindrende tiltak 2 1 1 1 3 3 

Brann i bygning 0 1 1 4 3 4 

Annen brann (bilbrann) 6 2 2 4 13 0 

Annen assistanse 4 1 2 1 3 0 

Vannskade 2 1 0 1

Totalt 43 40 27 39 41 24 
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vegadresser for kommunens innbyggere er 
kommet godt i gang. Ved inngangen til 2013 
hadde 5,0 % av alle boliger i kommunen 
tildelt egen vegadresse. Ved utgangen av 
året hadde 35,8 % av boligene fått tildelt 
vegadresser.

Miljøvern
Arbeidsoppgavene til miljøvernleder er 
knyttet til naturforvaltningsoppgaver 
(fisk, friluftsliv, viltforvaltning, motor
ferdsel i  utmark), kommunal planlegging, 
vassdrags forvaltning, miljøfondet for 
Eikesdal og Eresfjord, næringsutvikling, 
generell saksbehandling med mer. 

Hjorteviltforvaltningen har som overordna 
mål å få til ei driftsplanbasert forvaltning. 
Mye av arbeidet med viltforvaltningen 
er knyttet opp til veiledning, orientering 
om regelverk og saksbehandling. Det er 
arrangert en felles viltkveld for alle vald 
der endringer av hjorteviltforskriften 
ble gjennom gått og ellers satt fokus på 
skade skyting og ettersøk. Miljøvernleder 
koordinerer arbeid med ettersøk av påkjørt 
vilt. Nesset kommune har samarbeid med 
dyktige og engasjerte ettersøks ekvipasjer 
som gjør at ordninga fungerer godt. Det 
er i 2013 registret 24 oppdrag. Miljøvern
leder er kommunes kontakt person under 
storvilt jakta, og mottar fellings rapporter 
hele høsten og tar avgjørelser om 
 kommunale ettersøk skal igangsettes. I 
2013 ble det i Nesset felt 339 (301) hjorter, 
13 (17) elger og 56 (76) rådyr. Tall i parentes 
er 2012 resultater.

Miljøvernleder er sekretær for fag rådet 
for lakseførende vassdrag i Nesset som 
har to årlige møter der en diskutere felles 
utfordringer knyttet til fiske forvaltning 
i vassdragene. Miljøvernleder er 
 kom munens styrerepresentant i Frilufts
rådet Nordmøre og Romsdal som arbeider 
med ulike tilretteleggingstiltak i regionen. 
Friluftslivs tiltaket «Stikk UT», som inngår 
i samarbeidsprosjektet 10 turmål i Frilufts
rådets 12 kommuner, ble videre ført i 2013 
og nye poster er planlagt for kommende år. 
Det er satt fokus på merking og skilting av 
turstier, der kommunen bidrar med støtte 

til merkestolper og skilt. Nesset  kommune 
er en av fem pilotkommuner i Møre og 
Romsdal som har satt i gang kartlegging 
og verdsetting av friluftsområder.  Arbeidet 
startet opp høsten 2013. Arbeidet skal 
munne ut med et temakart som viser 
frilufts områdene i kommunen. 

Når det gjelder saker tilknyttet lov om 
motorferdsel i utmark har kommunen en 
praksis med å gi løyve for 3 år. I 2011 var 
det en «hovedrullering» med behandling 
av ca. 125 motorferdselsaker. Det kreves 
årlig oppfølging og utsending av kjøre
bøker med mer. Nesset kommune søkte 
i 2013 om deltakelse i et prøveforsøk der 
kommunene gis anledning til å etablere 
egne snøscooter løyper. Miljøvernleder 
koordinerer dette forsøksarbeidet i Nesset. 
Det er oppnevnt ei arbeidsgruppe som 
skal komme med forslag til løype traser 
som skal legges til grunn for revidering av 
kommuneplanens arealdel. 

Planarbeid
Nesset kommune har pågående flere 
reguleringsplanprosesser. I 2012 ble det 
satt i gang et større kartleggingsprosjekt 
i Eidsvåg for å registrere utbredelsen av 
kvikkleireforekomster i området. Endelig 
resultat av denne undersøkelsen vil være 
klar i løpet av første halvår av 2014. Da kan 
påstartet arbeidet med reguleringsplaner 
for Holtanområdet og Eidsvåg sentrum 
sluttføres.

Nesset kommune har i løpet av 2013 
 fremmet en reguleringsplan der en legger 
til rette for bygging av gangvei mellom 
Nedre Liedgardsvei og Solbjørbakken. I 
tillegg har kommunen meldt oppstart for 
planarbeid av bolig område i  Eresfjord 
og reguleringsplan for strekningen Rød–
Klokset med tanke på å legge til rette 
for bygging av gang og sykkelvei langs 
fylkesvei 62. 

Miljøvernleder er involvert i to plan
prosjekter med andre kommuner der 
formålet er å lage felles arealplan for 
sjøområdene i Romsdalsfjorden og egen 
arealplan for sjøområdene på Nordmøre. 

Oppmålingssaker

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Nye eiendommer 20 39 55 43 122 32

Grensejusteringer 1 3 2 5 1 2

Grensepåvisninger 2 6 5 5 2 2

Arealoverføringer 12 11 11

Totalt 35 58 68 53 125 36

Hogne Frydenlund
planlegger og miljøvernleder 

Håvard Tjelle-Sørvik
Avdelingsleder samfunn og utvikling
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Det er og startet revidering av regional 
plan for Dovrefjellområdet hvor miljøvern
leder deltar i administrativ arbeidsgruppe.
 
Saksbehandling til politisk behandling
Miljøvernleder har i løpet av 2013  forberedt
• 25 saker til formannskapet
• 3 saker til utvalg for teknisk, næring og 

miljø
• 27 saker til miljøfondet for Eikesdal og 

Eresfjord
• Behandlet 17 delegerte saker 

Informasjon
Kommunens nettsider er et nyttig red
skap for å komme ut med informasjon 
til publikum. Miljøvernleder forsøker å 
ajourføre kommunens nettsider innen 
ulike fag områder som avdeling for plan, 
næring og miljø har ansvaret for. 

Jordbruk 
Nesset kommune har i 2013 disponert 
ca. 30 % ressurs som Jordbrukssjef. 

Saksbehandler for småkraftverk
• Jordbrukssjef er saksbehandler på de 

høringene om småkraftverk som skal 
bygges ut i kommunen.

• Det er gitt 1 uttalelse til saker an
gående utbygging av småkraftverk.

Elveforbygging
Jordbrukssjefen har ansvaret for å 
saksbehandle elveforbyggingssaker i 
 kommunen og har den løpende kontakt på 
dette feltet overfor NVE.

Saksbehandler for kommunens rovvilt-
utvalg
Jordbrukssjefen er saksbehandler for 
rovvilt utvalget og er ansvarlig for det 
ut videde tilsynet av sau som kommunen 
gjennomfører hvert år. Dette er en ord
ning som direktoratet for naturforvaltning 
 gjennom fylkesmannen yter tilskott til.

Saksbehandler for jordlov, konsesjons-
lov og odelslov
Det er behandlet 13 søknader om 
 deling etter jordlovens § 12 og 7 etter 
konsesjons loven.

Saksbehandler for spesielle miljøtiltak i 
jordbruket, bygdeutviklingsfondet
Det blei behandlet 12 søknader om såkalte 
SMILmidler og 4 søknader om BUmidler 
(Investering til fjøs).

Byggesaksbehandling
Byggesaksbehandler har ansvaret for 
all byggesaksbehandling i kommunen 
herunder både søknader, midlertidige 
brukstillatelse og ferdigattester. I 2013 er 
det behandlet 120 saker, hvorav 6 nye hus, 
13 leiligheter og 17 nye hytter. 

Utslippstillatelser fra spredt  bebyggelse
Byggesaksbehandler har ansvaret for 
å saksbehandle søknader om utslipps
tillatelser fra spredt bebyggelse i kom
munen. Dette vil si fra hus og hytter i 
områder som ikke er regulert. Det var gitt 
3 utslippstillatelser i 2013.Gunnar Astad

Jordbrukssjef/ byggesaksbehandler

Måloppnåelse – Jordbruk

1 God kvalitet på tjenestene
1.1 Synligjøre landbruket

1.1.1 Sikre at landbruket er representert i Næringsforeningen
Landbruket er representert i Nesset næringsfore-
ning. Det har vært flere innslag i media

1.2 Bedre økonomien i landbruket

1.2.1 Kjøp av melkekvoter er større enn salg

Kjøp av melkekvoter er større enn salg i kommu-
nen. Nesset øker samla melke kvote med kvoten 
til et normalt stort gardsbruk hvert år. Men denne 
kvoten blir produsert av stadig færre gardsbruk

1.3 Sikre rekruttering til landbruket

1.3.1 Landbruk Nordvest, tidligere forsøksringene, er stadig ute med tilbud til kurs 
for avløsere

Kontinuerlig arbeid

1.4 Næringsutvikling med basis i landbruket og bygdene

1.4.1 Det arbeides for felles markedsføring av turistmålet Eikesdal Pågående arbeid

1.5 Arealplanlegging på landbrukets premisser

1.5.1 Kommunen har 10 byggeklare hyttefelt med ledige tomter til enhver tid. 
Utført. Det er tilrettelagt for hyttebygging både ved 
sjøen og til fjels

1.5.2 Kommunens saks behandlere skal ha fokus på at produktive areal ikke skal bli 
brukt til bygge formål. Dette er gjort på grunn av klare politiske føringer for bruk av 
dyrka mark til utbyggings formål

Pågående arbeid
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Adkomst til/fra kommunale veger
Byggesaksbehandler har ansvar for å 
saksbehandle søknader om adkomst til/
fra kommunale veger. Nesset kommune 
har i 2013 disponert ca. 50 % ressurs som 
byggesaksbehandler.

Skogbruk
Skogbrukssjefens arbeidsoppgaver er 
å planlegge, administrere og godkjenne 
skogkulturarbeidet i kommunen. Han 
driver teknisk og økonomisk rettledning 
til skogeiere. Utfører arbeid omkring 
tilskudd og skogavgiftsordningen, plan
legger og godkjenner landbruksveier og 
utfører en del statlige kontrolloppgaver.

Veiledning skog/næring. Statlige 
rapporterings oppgaver til Møre og 
 Romsdal fylke (Blomstring, frøsetting, 
resultatkontroller landbruksveier, for
yngelse, skogfond, bruk av rentemidler). 
Forvaltning av nærings og miljømidler i 
skogbruket.

I 2013 har skogeierlaget prioritert opp
rydding etter orkanen «Dagmar» 1. jule
dag 2011. Det har medført at Nesset ikke 
har hatt tilgang på hogstmaskiner til 
ordinær skogsdrift i 2013. Det har også 
vært begrenset mulighet til å hogge 
furu på grunn av at det ikke har vært 
mulig å få avsetning på laftetømmer. 
Det som er hogd i løpet av året er derfor 
opp ryddings arbeid etter «Dagmar» 
og rydding av nye veier. Det blåste ned 
ca. 1000 m³ med gran etter stormen Ivar 
12. desember 2013 Konklu sjonen er at 
aktivi teten i skogen i 2013 har vært unor
malt lav. De som driver med salg av ved 
melder om liten etterspørsel på grunn av 
lave strømpriser.

I 2013 ble det drevet frem 811 m³ tømmer 
og ved. Dette er en nedgang på 7 819 
m³ fra 2012. Bruttoverdien på trevirket 
som ble hogd var kr 211 131. 17 skogeiere 
 leverte tømmer for salg. Gjennomsnitts
prisen på tømmeret var 260 kr. pr. m³. Det 
er en nedgang på 39 kr fra 2012. 

Kommunen fikk tildelt kr 240 000 til 
skogkulturtiltak av dette ble utbetalt 
kr 232 581. Det ble i 2013 utbetalt kr 3 240 
i ekstra ordinære driftstilskudd til uttak av 
stormskadd skog.

Vegbygging
Det ble ferdigstilt 1 skogsbilvei på 
900  meter i 2013. Det ble utbetalt 
kr 301 822 i statstilskudd.

Næringsutvikling
Nesset Næringsforum AS er det ut
øvende organet for kommunens arbeid 
med bedriftsrettet nærings utvikling. 
Næringshage miljøene i Sunndal og 
Nesset etablerte i 2012 ett felles 
nærings hage selskap under navnet 
Aura Nærings hage AS. Videre drift av 
Nesset Næringshage AS stod dermed 
i fare for å bli nedlagt. Kommune
styret vedtok i 2012 å øke det årlige 
driftstilskuddet til kr 575 000 for årene 
2012–2014. Dette skal dekke arbeidet 
med drift av  Hoppidkontoret i tråd med 
partnerskaps avtalen mellom Innovasjon 
Norge, Møre og Romsdal fylkeskommune 
og Nesset kommune. Videre skal dette 
dekke saksbehandling og forvaltning av 
kompensasjonsmidlene og arbeidet med 
bedriftsrettet næringsutvikling i Nesset. 
I økende grad utfører Nesset Nærings
forum AS tilretteleggende oppdrag for 
komvmunen i tilknytning til henvendelser 
fra bedrifter som ønsker å etablere seg.

Utviklingsfondet
I 2013 ble det netto solgt kraft for kr 
694 221. I tillegg ble det tilbakeført (ikke 
utbetalt) fra 2010 kr 207 380 til utviklings
fondet. Det ble behandlet 16  saker. Inn
vilget beløp: kr 560 000.

Oversikt over søkere, formål og ved
tak i Utviklingsfondet for indre Nesset 
 kommer frem under kapitelet; Nesset 
som kraftkommune.

Mardølafondet
Mardølafondet fremmer egen års melding.

Byggesaker

2013 2012 2011

Behandlede 
søknader

120 111 89

Nye hus 6 4 1

Nye leiligheter 13 0 8

Nye hytter 17 16 12

Måloppnåelse – Byggesaksbehandling

1 God kvalitet på tjenestene
1.1 Effektiv saksbehandling innenfor fristene fastsatt i PBL (Plan- og Bygningsloven)

1.1.1 Tilstrebe 14 dager behandlingstid for byggesaker 
Utført. Det er i gjennomsnitt 14 dagers 
 behandlingstid for byggesaker

John Walseth
skogbrukssjef/næringskonsulent 

107ENHETENE // TEKNISK, SAMFUNN OG UTVIKLING (TSU)

-�198�-



Hva vil du fremheve som enheten fikk til i 2013?
Det er tre viktige milepæler i 2013 jeg gjerne vil trekke fram:
1. Vi boret etter grunnvann til Eresfjord vannverk, slik at abonnenter i Eresfjord i løpet av våren 2014 

får gullende rent vann i springen. 
2. Overgang til et forbruksbasert gebyrsystem innen vann og avløp, med innføring av vannmålere til 

kommunens vann- og avløpsabonnenter.
3. Adresseringen i kommunen kom skikkelig i gang, fra å nærmest ikke ha noen vegadresser ved 

inngangen til året, hadde over 1/3 av kommunens innbygger fått vegadresser ved nyttår.

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2014?
Organisatoriske endringer som er iverksatt på drift, er ennå ikke havn. Vi vil ha et langsiktig fokus 
på felleskap og faglig løft hos driftsoperatører og renholdere. «Sammen er vi sterke». Avdekkede 
mangler ved brannberedskapen må rettes. Det gjelder både på mannskap- og utstyrssiden. 

På administrasjonssiden vil vi legge til rette for at våre verdifulle ressurser henger med i den faglige utviklingen. 

Det er et visst press på utvikling av eiendom i områdene rundt Eidsvåg. Det er viktig å arbeide for at tilretteleggingen skjer i forkant og i 
overordnede planer. Herunder kommuneplan og hovedplaner for vei, vann og avløp. Det er kvalitets- og kapasitetsutfordringer på vann- og 
avløpsnettet. Vi må tenke stort nok, slik at vi får anlegg med lang levetid. Det er lønnsomt. 

Kommunens ambisiøse mål for prosjektgjennomføring er spennende, men også utfordrende. Spesielt med tanke på kapasitet, kvalitets-
oppfølging og rapportering. Fremdriftsplan skal utarbeides for hver prosjektleder.

Håvard Tjelle-Sørvik
konstituert enhetsleder
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Årsgebyr vannforsyning 4 019 2 922 4 250 2 108 6 804 3 682 3 375 2 908

Årsgebyr avløpstjenesten 1 629 2 824 5 810 3 564 2 893 4 673 3 574 2 535

Årsgebyr avfallstjenesten 2 543 2 700 2 450 2 998 3 242 2 408 2 248 2 590

Gj.snittlig saksbehandlingstid oppmålingsforretning 50 21 35 45 63 40 69 56

Bto. driftsutg. i kr/km kommunal veg 73 906 107 723 121 462 64 449 48 386 66 957 74 911 102 927

Andel innvilgede søknader om motorferdsel i utmark 100 100 87 100 98 95 97 97

Saksbehandlingsgebyr for oppføring av enebolig 9 000 5 000 5 800 8 012 8 350 4 100 7 863 8 270

Standardgebyr for oppmålingsforretning av bolig-
tomt på 750 m² 12 800 12 000 12 485 12 767 12 800 13 000 12 660 12 371

Kommentarer til KOSTRA-tallene
Vanngebyrene i Nesset kommune er noe 
 høyere enn gjennomsnittet i kommune-
gruppe 2 og i Møre og Romsdal. Kommunen 
har  mange mindre vannverk og relativt få 
abonnenter, noe som medfører relativt høye 
kostnader til vannforsyning. 

Kombinasjon av slamavskillere og at grov-
vann sendes ut på dypvannsutslipp medfører 

at kommunen har lave kostnader og dermed 
lave avløpsgebyr sammenlignet med andre 
kommuner. 

Gebyrer for avfallstjenesten er noe lavere 
enn gjennomsnittet i Møre og Romsdal for 
tilsvarende tjenester. 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
oppmålingsforretninger ligger på noenlunde 

samme nivå som de kommunene vi sammen-
ligner med og med gjennomsnittet i fylket og 
kommunegruppe 2. 

Det er store forskjeller mellom de sammen-
lignede kommunene når det gjelder drifts-
utgifter i kr/km kommunal veg. Vi ser likevel 
at Nesset kommune ligger tett på kommuner 
i samme kommunegruppe, og har vesentlig 
lavere utgifter enn gjennomsnittet i fylket.

Økonomisk resultat

2013 2012

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Teknisk drift 12 942 450 13 671 000 728 550 5,3  11 948 352

Samfunn og utvikling 2 305 757 2 889 000 583 243 20,2  3 058 867

Avviksforklaring
For «gamle» teknisk drift, som har et mindre-
forbruk på kr 728 550,-, har avviket i hovedsak 
tre årsaker. Det ble bevilget kr 300 000,- til 
energimerking av kommunale bygg for 
2013. Midlene ble lagt til driftsrammen. 
Dette prosjektet har ikke blitt gjennomført 
og midlene står derfor urørt. Videre har vi 
vært heldige med vintrene i 2013, både først 

på året og sent på året, noe som har resul-
tert i et mindreforbruk på vintervedlikehold 
på kommunale veger. Til slutt kan nevnes 
bemanningssituasjonen ved enheten. Vi har 
hatt vakanse i deler av året uten at det er blitt 
leid inn ekstra ressurser. Dette har resultert 
i reduserte lønnsutgifter, og vi har heller ikke 
greid å gjennomføre alle de prosjektene vi 
hadde planlagt. For samfunn og utvikling kan 

mindreforbruket i hovedsak forklares med 
reduserte lønnsutgifter, samtidig som at vi 
har hatt en økt gebyrinngang på de gebyr-
belagte oppgavene. god. Dette medfører at 
 kommunale gebyr for 2013 forblir uforandret 
for slam, avløp og renovasjon. For vann og 
feiing økes gebyrene med 5 %.

108 NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2013

-�199�-



Måloppnåelse – Teknisk, samfunn og utvikling (TSU)

1 God kvalitet på tjenestene

Alle henvendelser skal følges opp iht. forvaltningslovens bestemmelser
Delvis utført. På grunn av vakanse på 
 enheten har noen saker gått over fristen

Sørge for at oppdatert informasjon legges ut på kommunens hjemmesider Utført, kontinuerlig arbeid

Leverer og utfører i henhold til avtalte frister
Under arbeid. Ressursmangel og  vakanser 
på enheten har ført til at flere prosjekter 
ikke er iverksatt

Avvik skal følges opp Utført, kontinuerlig prosess

Etablere system for kvalitetskontroll/kvalitetssikring Avventer felles system i IKT ORKidé

Effektiv saksbehandling innenfor fristene fastsatt i Plan- og bygningsloven og 
matrikkelloven

Delvis utført. Noen saker går over fristen i 
oppmålingssaker

2 Motiverte medarbeidere

Medarbeidersamtaler
Ikke utført pga. skiftninger i leder-
posisjoner i løpet av året

Ukemøter
Delvis utført – Ikke gjennomført regel-
messige ukemøter med uteavdelinga

Fellesmøter
Delvis utført pga. skiftninger i leder-
posisjoner i løpet av året

Involverende planlegging Utført

Årlig sosial sammenkomst
Ikke utført pga. skiftninger i leder-
posisjoner i løpet av året

3 God økonomistyring

Kontinuerlig budsjettoppfølging
Utført. Økonomisk rapportering hver 
2. måned

Oppfølging av evt. økonomiske avvik Årsresultat viser positive resultater
Inngå rammeavtale – elektro Under arbeid
Inngå rammeavtale – entreprenørarbeider Under arbeid

Oppfølging av brøytekontrakter Utført

4 Helhetlig og langsiktig planlegging

Utarbeide vedlikeholdsplan med oversikt over plan for strakstiltak og forebyg-
gende vedlikehold

Vedlikeholdsplan er utarbeidet, men 
 omfatter foreløpig ikke forebyggende 
 vedlikehold. Ferdigstilles i 2014

Utarbeide hovedplan for vann og avløp Under arbeid, ferdigstilles i 2014
Årshjul Ikke utført

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
Oppdatere og forbedre informasjonen som ligger på hjemmesidene Utført, kontinuerlig arbeid

Legge til rette for bruk av elektroniske skjema
Flere nye skjemaer er tilrettelagt, gjenstår 
bestilling av noen skjema i 2014

Outlook med alle funksjoner, ePhorte m.m. Utført
Bruke KomTek aktivt for bedre oppfølging av gebyrregisteret Utført

6 God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold

Behov for vedlikehold diskuteres/avklares med hver enkelt virksomhet
Vedlikeholdsbehov meldes inn i for-
bindelse budsjettarbeid. Prioriteres iht. 
budsjett 2014

Utarbeidelse av hovedplan kommunale bygg
Ikke utført. Overføres 2014–2015. Vedlike-
holdsplan for kommunale bygg utarbeidet

Vurdere vaktmester- og renholdstjenesten
Omorganisering av tjenestene er under 
gjennomføring, avklares i 2014 

Bidra med kompetanse i forbindelse med vurdering av bruk og utnyttelse av 
kommunale bygg

Utført. Deltar i arbeidsgrupper og 
 prosjekter 
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Gjennom lov om sosiale tjenester i 
NAV har kommunen ansvar for  viktige 
velferds tjenester til innbyggerne i 
Nesset. Formålet med denne loven er 
å bedre levekårene for vanskeligstilte, 
bidra til økonomisk trygghet og fremme 
overgang til arbeid, sosial inkludering og 
aktiv deltakelse i samfunnet. 

Nesset kommune skal gi mennesker 
mulighet til å leve og bo selvstendig, 
bidra til at utsatte barn, unge og deres 
familier får et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud. Gjennom tjenesteyting 
skal kommunen bidra til likeverd og 
likestilling, og til å forebygge sosiale 
problemer. 

Tjenester og oppgaver
NAV kontoret skal medvirke inn i kom-
munens generelle oppgaver på følgende 
områder:
• Informasjon og generell forebyggende 

virksomhet
• Samarbeid med andre deler av 

 forvaltningen
• Samarbeid med frivillige 

 organisasjoner
• Boliger til vanskeligstilte
• Beredskapsplan

De kommunale tjenestene som mini-
mum inngår i NAV kontoret er 
• Opplysning, råd og veiledning, her

under økonomisk rådgivning
• Økonomisk stønad
• Midlertidig botilbud
• Individuell plan
• Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

I tillegg har NAV Nesset fått delegert 
ansvar for Husbankens låne og tilskudd
ordninger (bostøtte, startlån og tilskudd 
til utbedring bolig). Kommunen har også 
delegert ansvar for rusfeltet (fore
byggende rusarbeid, råd, veiledning og 
hjelp til rusmisbrukere) til NAV kontoret.

Resultatvurdering
NAV Nesset er god på veiledning og 
oppfølging av våre brukere. Dette har 
resultert i at utbetaling av økonomisk 
sosialhjelp holder seg stabilt i 2013 
etter kraftig nedgang i 2011 og 2012. En 
av kjerneoppgavene i NAV er markeds
arbeid og samhandling med arbeidslivet. 
Dette er et område som vi ønsker å bli 
bedre på gjennom fokus på kompetanse
heving internt og fylkets markeds
koordinator. Samarbeidet nedfelles i en 
markeds og aktivitetsplan for 2014. 

Nav Nesset har 5 medarbeidere fordelt på 2 kommunale og 3  statlige 
ansatte. Kontoret har en felles leder for kommunale og statlige 
 tjenester. Lederen er statlig ansatt.

NAV  NESSET

Nøkkeltall i enheten

31.12.13 31.12.12

Ansatte 5 5

Årsverk 5 5

Prosjektstilling 40 % 40 %

Kvinner 4 5

Menn 2 1

Tabell arbeidsledighet – helt ledige i desember 2013

Menn Kvinner Sum
% av 

arbeidsstyrke
Endring 
siste år

Møre og Romsdal 1 718 1 126 2 844 2,1 % 300

 Nesset 18 15 33 2,1 % - 4

Sunndal 36 32 68 1,8 % - 4

Molde 182 103 285 2,0 % 43

Gjemnes 9 4 13 0,9 % - 1

Nasjonalt er arbeidsledigheten i 2013 er generelt svakt økende sammenlignet med 2012. 
Ved utgangen av 2013 var ledigheten i Nesset kommune 2,1 % av arbeidsstyrken, noe som er 
margi nalt lavere enn i 2012.

Bjørn Ølander med utstyr fra NAVs 
utstyrspool.
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Hva vil du fremheve som enheten fikk til i 2013? 
Nesset kommune v/NAV Nesset fikk etter søknad til Fylkesmannen i Møre og Romsdal tildelt 
midler til forebygging og arbeid mot barnefattigdom i Nesset kommune fra 1. mars 2012. Dette for 
å redusere frafallet fra videregående skole, få unge arbeids- og sosialhjelpssøkere i utdanning, 
arbeid, aktivitet eller behandling. Prosjektet går ut 2014 og blir organisert av prosjektleder i 40 
% stilling. I 2013 har vi gjennomført flere målrettede tiltak. Det er gjennomført ungdomsunder-
søkelse i samarbeid med kompetansesenter for Rus Midt-Norge. Dette er fulgt opp med arbeids-
seminar om ungdomskultur og oppvekstmiljø i samarbeid med ungdommens kommunestyre. 
 Videre er det blitt arrangert frokostmøter på ungdomsskolene og hybelkurs kan nevnes. Vi 
har også videreutviklet utstyrspool for utlån av utstyr for friluftsliv (gratis utlån) og arrangert 
 kajakk-kurs for ungdom. Nesset kommune ble høsten 2013 utropt til årets ungdomskommune i 
Møre og Romsdal. Dette er et resultat av målretta innsats og et bredt engasjement blant ungdom, 
frivillige voksne og ansatte i Nesset kommune.

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2014?
Øke overgang andel langtidsledige og mottakere av arbeidsklaringspenger til arbeid og aktivitet. 
Øke andelen yrkesaktive i Nesset kommune. Nesset kommune vedtok senhøstes 2013 å bosette 
inntil 10 flyktninger i løpet av 2014. Det skal ansettes en flyktningkonsulent og legges ned et bety-
delig planleggingsarbeid i løpet av første halvår 2014.Hans Olav Henden

enhetsleder

Økonomisk resultat

2013 2012 2011 2010

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap Regnskap Regnskap

NAV  Nesset 1 982 026 2 255 000 272 974 12,1%  1 752 561 1 937 197 2 534 785

Avviksforklaring
NAV Nesset hadde for regnskapsåret 2013 et positivt avvik på 12,1 %, kr 272 974 i mindre forbruk i forhold til tildelt budsjettramme. 

KOSTRA

Nesset
2013

M&R
2013

Midsund
2013

Rauma
2013

Eide
2013

Nesset
2012

Nesset
2011

Nesset
2010

Nesset
2009

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten 
pr innbygger 20–66 år 1 599 2 272 1 931 1 712 1 286 1 466 1 443 1 394 1 625

Andel sosialhjelpsmottakere i 
alderen 20–66 år, av innb. 20–66 år 2,9 2,9 3,1 3,5 0,5 2,8 2,6 3,6 4,3

Kommentar til KOSTRA-tall
NAV Nesset har fortsatt lave netto drifts-
utgifter til sosialtjenesten pr innbygger 
 20–66 år i forhold til snittet i Møre og 

Romsdal. Videre viser tabellen at andel 
sosialhjelpsmottakere i alderen 20–66 år har 
stabilisert seg på det samme nivået de siste 

årene. Snitt netto driftsutgifter til sosial-
tjenesten i Nesset i 2013 var kr 1 599 mot 
kr 2 272 i Møre og Romsdal.

Ansatte i NAV Nesset. Fra venstre: 
Hans Olav Henden, Bjørn Ølander, 
 Janne Leirstad Vike, Mina Sævik Sætre 
og Reidun May Toven.
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Måloppnåelse – NAV  Nesset

1 Kvalitet på tjenestene
Rett tjeneste og stønad til rett tid

Heve kvaliteten på kvalifiseringsprogrammet, arbeidsavklaringspenger og 
utbetaling av økonomisk sosialhjelp

Ukentlige saksbehandlermøter, faglig veiledning, drøfting og  refleksjon. 
Delvis utført. Kjører opplæringsprogram 
gjennom 2014.

Sikre at den enkelte medarbeider innehar nødvendig kompetanse.

Bedre interne rutiner for utbetaling av økonomisk sosialhjelp og  systematisk 
oppfølging av brukere

Utført gjennom jevnlig gjennomgang av 
brukerportefølge med evaluering av inn-
sats og vurdering av tiltak.

2 Motiverte medarbeidere
Rett kompetanse til rett oppgave

Gode arbeidsforhold for medarbeiderne
Årlig medarbeidersamtale viser trivsel på 
arbeidsplassen.

Redusere fravær med 10%

Fokus på felles verdier som tydelig, tilstede og løsningsorientert
Lavt korttidsfravær. En langtids-sykemeldt 
medarbeider.

3 God økonomistyring
Holde tildelt budsjettramme

Månedlig kontroll av forbruk Utført

Fremme refusjonskrav mot kommune/stat

Aktiv bruk av tiltak og virkemiddel

Utarbeide tydeligere rutiner for utbetaling av økonomisk sosialhjelp Utført

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
Aktiv bruk av målstyring.

Månedlig gjennomgang av målekort Utført

Tettere oppfølging av brukere som er innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP) 

Lag plan for oppfølging AAP Delvis utført

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
Sikre at alle ansatte behersker og benytter NAV sine fagsystem Utført, kontinuerlig arbeid

Kurs/opplæring i bruk:
 • Gosys
 • Arena
 • Velferd

Delvis utført
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Nesset som Vekstkommune «Vekst
kommune programmet» hadde siste 
operative år i 2013. Flere aktivi teter er 
avsluttet men noen fort setter. Dette 
gjelder blant annet Folke høyskole i 
Eresfjord, Sentrumsutvikling i  Eidsvåg, 
 Cruise Eresfjord og ikke minst bolig
utvikling og tilrettelegging for bolig
utvikling, som er avgjørende viktig 
for videre befolkningsutviklingen i 
 kommunen. 

Varighet, sett i sammenheng med 
størrelse på programmet, vurderes 
å være for kort i forhold til å vise til 
konkrete resultater i prosjekt perioden. 
Men tilstrekkelig til å starte noen gode 
 prosesser for videre utvikling og vekst. 
Vi valgte å jobbe med infrastruktur 
under full visshet om at det var en 
langsiktig strategi, hvor resultatene 
ikke ville bli synlige i perioden, men på 
sikt. Vi håper å ha gjort et riktig valg og 
bidratt med å legge forholdene til rette 
for videre utvikling av kommunen.

Prosjekter under arbeid
Prosjektet «Sentrumsutvikling» har 
vært en lang reise. Ettersom kommunen 
fikk pålegg om å gjennomføre grunn
undersøkelser, ble prosjektet satt på 

vent. Nå er tiden inne for å jobbe  videre 
med sentrumsutvikling. Pro sjektet er 
et av de sentrale tiltakene og antas å 
ha størst betydning for både trivsel og 
befolkningsutvikling i kommunen.  

Folkehøyskole i Eresfjord er et lang
siktig prosjekt som krever mye jobb 
både planmessig og organisatorisk. 
Et brev fra departementet om god
kjent folke høyskole i Eresfjord kan 
ikke ventes før tidligst i 2014 eller 2015 
– selv det er optimistisk. Men med den 
entu siasmen og det pågangsmotet pro
sjektet har i dag, er det muligheter.

Cruise Eresfjord – dette er et av de 
ambisiøse reiselivsprosjektene vi har 
jobbet med, og det vil fortsette. Vi håper 
og tror at de første cruisebåtene an
kommer Nauste i 2014. 

Vekstkommuneprogrammet har tilført 
kommunen noen ressurser som et 
bidrag til ekstra innsats for utvikling i 
kommunen. I de årene har vi gjennom
ført mange prosjekt innfor de priori
terte områdene som har vært vårt 
ansvarsområde. Vi har jobbet spesielt 
med innsatsområdene ABS kommune 
og Reiseliv. Reiseliv er en utfordrende 
bransje med små virksomheter og små 
marginer, men desto viktigere å gi litt 
bistand i et forsøk på å øke både om
setning og margin.

Strategi og mål 
– handlingsplan 2013 
Prosjektets innsatsområde har vært 
ABS kommune, Reiseliv og Industri og 
Nyskapning. Sistnevnte har Nærings
hagen hatt hovedansvar for. Program
mets handlingsplan for 2013:

Industri og nyskapning
• SMB Utviklings program
• Folkehøyskole i Eresfjord
• Farmen barnehage på Eidsøra

Fire år og fire måneder med prosjekt og Vekstkommuneprogrammet 
går over i historien.

VEKSTKOMMUNEN

Nauste i Eresfjord
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• Etablering av møtepunkt mellom 
Nærings liv og kommune (frokost
møter)

ABS Kommune
• Folk i alle hus, fase 2
• Tilflyttingsprosjekt «Placement»
• Omdømmekampanje
• Sentrumsutvikling Eidsvåg
• Boligutvikling

Reiseliv
• Cruise Eresfjord
• Jakt og fiske kart
• Skilting av attraksjoner
• Nesset guiden

Måloppnåelse i 2013
Vekstkommuneprogrammet har 
gjennomført samtlige av de  prioriterte 
 prosjektene, som ble vedtatt i 
handlings planplan for 2013, men av 
 ulike årsaker har vi ikke nådd den 
 overordnede målsettingen. 

Av de konkrete målsettingene vi har 
jobbet for viser tallene at vi «kanskje» 
har greid å stabilisere befolkningen på 

rundt 3000 innbyggere. I tillegg  noterer 
vi med stor interesse at antallet inn
vandrere øker, og at denne gruppen 
blir stadig viktigere for å opprettholde 
og øke antall innbyggere i kommunen. 
 Dette er ikke ulikt regionen som totalt 
sett øker grunnet arbeidsinnvandring.

 
Boligutvikling
Det har vært jobbet mye for å fremme 
kommunen som attraktivt bosted for 
alle befolkningsgrupper. Vi har jobbet 
med å synliggjøre behovet for varie rende 
boenheter, omsetning av tomme hus 
gjennom prosjektet «Folk i alle hus», og 
ikke minst markedsføring av kom munen 
gjennom regional media. Dette har 
påvirket antall igangsatte bygge saker og 
boligprosjekter betydelig.

Organisering
Programmet har også i 2013 hatt John 
Helge Frøystad som prosjektleder 
og Pia Therese Nordli som reiselivs
konsulent. I tillegg har vi hatt Toril 
 Melheim Strand i 50 % prosjektstilling 
som prosjekt leder for Folkehøyskole 

Friluftskart for Nesset.

Prosjektleder John Helge Frøystad og 
reiselivskonsulent Pia Therese Nordli. 
avsluttes prosjektet Vekstkommune-
programmet 31.12.2013.

Økonomisk resultat

Driftsbudsjett / regnskap 
pr. 31.12.2013 Regnskap

2013
Budsjett Avvik

Sum Drift 1 263 790 1 524 000 260 210

Utvikling 554 045 476 000 -78 045

Sum 1 817 835 2 000 000 182 165
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i Eresfjord. Vi har gjennomført Fase 2 
av «Folk i alle hus», med Hege Frisvold 
Jørstad i en 20 % stilling, som prosjekt
leder. Folk i alle hus er avsluttet og 
Hege er tilbake på service kontoret 
for fullt. Torill vil fortsatt jobbe med 
 etablering av Folke høyskole i Eresfjord, 
men nå som en funksjon i kommunen.

Erfaringer og evaluering
Det er mye erfaring i et så langt og 
omfattende prosjekt. Det som kanskje 
er den aller viktigste erfaringen, er å se 
hvor grunnleggende og  fundamentalt 
viktig forankring er. Et prosjekt må 
forankres hos alle som er tenkt en 
rolle i prosjektet. Det gjelder egen 
 organisasjon, eksternt til næringslivet 
og andre samarbeidspartnere, og ikke 
minst i befolkningen. Forankringen må 
vedlike holdes kontinuerlig gjennom hele 
prosjektperioden.

En annen viktig erfaring er valg av 
 strategi. En tydelig og spisset strategi 
i en tidlig fase er et viktig styrings
grunnlag for planlegging og gjennom
føring av prosjektet. En tydelig, 
spisset og omforent strategi burde 
vært  implementert straks prosjektet 
startet. Og parallelt med dette, bør en 
 tenkt læring og videre føring av vekst
organisasjonen, slik at ikke arbeidet 
 terminerer med ut fasingen av  prosjektet.

Innovasjon Norge har engasjert Oxford 
Research AS til å evaluere omstillings
programmene i fylket. Rapporten 
«Evalue ring av omstillingsprogram i 
Nesset» kommer til politisk  behandling 
i formannskap og kommunestyre 
 vinteren 2014, og skal legges fram for 
fylket i mai, som orienteringssak for 
Regional og næringsutvalget.
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 Nesset kommune mottar årlig 
konsesjons kraft og konsesjons avgifter 
fra utbyggingene Grytten, Aura og 
Osbu. Kommuner som blir berørt av 
vassdrags reguleringer har lovfestet krav 
på ulike former for kompensasjon fra 
regulantene. Konsesjonsavgiftene skal gi 
kommunene rett til en andel av verdi
skapningen, og være en erstatning for 
skader og ulemper som ikke kan kom
penseres på annen måte. Konsesjons
kraften skal sikre kommunene elektrisk 
kraft til en rimelig pris. 

Kommunens Kraftfond består av årlige 
konsesjonsavgifter. I tillegg er det 
gjennom engangserstatninger avsatt 
beløp til Mardølafondet, Miljøfondet 
og Utviklingsfondet.  Dette er alle fond 
som skal kunne bidra til vekst og ut
vikling av kommunen. Spesielt for indre 
deler av kommunen.

Kommunens 
konsesjonskraft
Statkraft har som eier av kraftanleggene 
gjennom egne konsesjoner forpliktet 
seg til å betale årlige konsesjonsavgifter 
og selge konsesjonskraft til kommunen 
til en pris basert på selvkost (før 1959)
og en pris fastsatt av Olje og energi
departementet (etter 1959). 

Konsesjonskraftmengden til Nesset 
kommune er i dag på 85,719 gWh og 
 fordeler seg på følgende konsesjoner:

Selvkostprisen for Grytten er for 
 konsesjoner gitt etter 1959 og blir 
fastsatt i desember året før av OED. 
For 2013 var selvkostprisen for  Grytten 
på 10,86  øre/kWh. I tillegg kommer 
innmatings kostnader til sentral
nettet. For AuraOsbu var selvkosten 
i 2013 15,42 øre. Også her kommer 
innmatnings kostnadene til sentralnetter 
i tillegg. 

Nesset kommune har i henhold til vil
kårene for konsesjonskraft rett til uttak 
av konsesjonskraft opp til det til enhver 
tid aktuelle «almennforbruket» i kom
munen. Overskytende konsesjonskraft 
skal tilfalle fylkeskommunen. 

I 2012 ble det gjennomført forhandlinger 
og skrevet ny avtale mellom kommunen 
og Møre og Romsdal fylkeskommune 
om disponering av den over skytende 
konsesjons kraften. Basert på et 
gjennom snittelig «almennforbruk» de 
siste 5 årene på 45,99 gWh fikk kom
munen økt konsesjonskraftmengden 
sin fra 51,43  gWh i 2012 til 56,68 gWh for 
årene 2013 og 2014.

Kommunen har gjennom en avtale 
med Nesset kraft AS tilbudt fastkraft
pris til sluttbrukerne i kommunen for 
årene 2013 og 2014 til en gunstig og 
konkurranse dyktig pris. For året 2013 er 
dette en fastpris på 36,5 øre/kWh og en 
toårsavtale med en pris på 38,5 øre/kWh 
for året 2014. 

Nesset er en kraftkommune og har gjennom omfattende kraft-
utbygginger av flere vassdrag i Aursjøtraktene og Eikesdalsfjellene 
 bidratt med betydelige ressurser, som har kommet hele landet til gode. 

KRAFTKOMMUNEN

Konsesjoner i  Nesset kommune

Kraftverk Konsesjonskraftmengde Før 1959 Etter 1959

Grytten (Mardøla) 16,757 gWh 16,757 gWh

Aura 64,787 gWh 58,133 gWh 6,654 gWh

Osbu 4,175 gWh 3,746 gWh 0,429 gWh

SUM 85,719 gwh 61,879 gwh 23,840 gWhMardølafossen.
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NVE gjorde i 2010, som en følge av nye 
retningslinjer, et vedtak om en matema
tisk fordeling av konsesjonsavgiftene for 
Grytten kraftverk i perioden 2005–2014 
mellom Nesset og Rauma. Tidligere var 
fordelingen 55 % til Rauma og 45 % til 
Nesset kommune. Etter omgjørings
vedtaket i NVE ble fordelingen 65,6 % til 
Rauma og 34,4 % til Nesset. Kommunen 
påklaget omgjøringen, fikk medhold i 
NVE og gjennom endelig vedtak i Olje 
og energidepartementet i skriv av 28. 
mars 2012. Departementets vedtak kan 
ikke påklages.

Aurarevisjonen tar tid. Kommunene 
Lesja, Sunndal og Nesset sendte inn 
sine krav om revisjon av vilkårene for 
Aura reguleringene i 2004. Siden har 
den ligget på vent i NVE, som en  følge 
av liten saksbehandlingskapasitet, 
mangel på retnings linjer, og endringer 
i  behandlingen og prioriteringen av 
vilkårs revisjonene:
• 25. mai 2012 kom de lenge etterspurte 

retningslinjene for vilkårsrevisjonene.
• I mai 2012 fikk NVE og DN i oppdrag 

fra Olje og energidepartementet om 
å gå gjennom og prioritere alle de 
ca 400 vassdragskonsesjonene som er 
revider bare fram mot 2022. 

• Rapporten om prioriteringen av 
vassdrags konsesjonene ble presentert 
i oktober 2013

• Rapporten viser at til sammen ca 395 
konsesjoner fordelt på 187 vassdrag er 
reviderbare fram mot 2022.

• Aurarevisjonen er blant de 50 vass
dragene som er gitt høyest prioritet 
med revisjonsadgang 2003 og 2009. 
(Grytten med revisjonsadgang i 2020 
er også blant nevnte 50 med høyeste 
prioritet.)

• Til tross for stadige purringer drar 
Aurarevisjonen ut i tid. Nå er det 
Vanndirektivet, vannforvaltnings
planer og tiltaksanalyser som tydelig
vis opptar NVE. 

Landssammenslutningen av 
Vasskraftkommuner – LVK
LVK er interesseorganisasjonen for 
vasskraftkommuner og har i dag 174 
medlemskommuner fordelt på 16 fylker. 
LVK sin hovedoppgave er å ivareta 
medlemskommunenes interesser i 
saker om kraftutbygging. Det kan være 
faglig og juridisk bistand i spørsmål om 
nybygging, opprusting av eksisterende 
verk, hjemfall, revisjon av vilkår,  skatte 
og avgiftsspørsmål, konsesjonskraft 
og kraftomsetning. Dette er spørsmål 
som krever en betydelig kompetanse 
som kommunene enkeltvis ikke kan vise 
overfor utbyggere og offentlige myndig
heter.

Nesset Kraft AS
Nesset Kraft AS er 100 % eid av Nesset 
kommune hvor 150 aksjer pålydende 
kr 100 000 danner aksjekapitalen. Det var 
den 20.09.1999 at kommunestyret vedtok 
å endre organisasjonsform og stifte nytt 
selskap. Fra og med 1. januar 2000 ble 
Nesset kommunale kraftlag omgjort til 
eget aksjeselskap.

Det har vært flere skifter av daglig leder 
de siste årene. Knut Arne Vike ble tilsatt 
som daglig leder fra 01.01.2013 etter Tom 
Meek som valgte å si opp sin stilling 
etter vel et år i selskapet. Ola Krogstad 
er styrets leder.
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 Nesset kommune mottar konsesjons
avgifter for 3 konsesjoner.

Avgiftssatsene ble justert i 2009 for kon
sesjoner gitt etter 10.04.1959. Konse sjoner 
gitt før 1959 skulle justeres i 2010, men i 
og med at de ville redusere  Nesset sine 

avgifter og gi mer til Rauma ble denne sa
ken klaget inn til NVE. I første klagerunde 
fikk  Nesset medhold. Rauma kommune 
har påklaget vedtaket, og saken ble høs
ten 2010 oversendt til endelig avgjørelse i 
Olje og energi departementet. 

Kraftfondet skal brukes til finansiering 
av tiltak som skal fremme nærings livet 
og trygge bosetting i  Nesset kommune. I 
denne sammenheng bør midlene hoved
sakelig brukes til finansiering av kom
munale utbyggingstiltak, videre utvikling 
av næringslivet og i samsvar med kom
munen sin næringsplan. Fondet kan også 
brukes til finansiering av kom munale 
fellestiltak.

Det er kommunestyret som avgjør 
søknader i forhold til kraftfondet. 
 Formannskapet har fått delegert 
avgjørelses myndighet når det gjelder 
tilskudd til næringsformål fra 01.01.2000.
Gjeldende vedtekter for kraftfondet ble 
vedtatt av  Nesset kommunestyre i 1992. 
Vedtektene ligger ute på kommunens 
hjemmesider, i tillegg til retningslinjene 
for formannskapets forvaltning av midler 
til styrking av næringslivet i  Nesset. 

Tilsagn Kraftfondet 2013

Tilsagnsnr. Formål Tilsagn 2013

K12142-01 Vassdragsutbygging 200 000

K12142-02 Ferge Eikesdalsvatnet – beredskap 100 000

K12142-03 Landbruksvikar 50 000

K12142-04 Bygdeutvikling/folketallsutvikling – disp. formannskap 69 000

K12142-05 K 021/06 Destinasjon Molde/Romsdal 110 000

K12142-06 Vannverk 875 000

K12142-07 Parker og grøntanlegg 100 000

K12142-08 Tilsk. næringsformål – form.sk.tildeler (7402) 300 000

K12142-09 Tilskudd husbygging 40 000

K12142-10 Nesset næringshage 575 000

K12142-11 Gatelys 50 000

K12142-12 Nordmøre og Romsdal friluftsråd 23 000

K12142-13 Landbruksrådgivning 48 000

K12142-14 Tilskudd til private vassverk 40 000

K12142-15 Kjøp av melkekvote (2014) 100 000

K12142-16 Turistinformasjon   100 000

K12142-17 Vekstkommuneprogrammet 500 000

K12142-18 Renter og avdrag 4 550 000

K13007 Samarb. Kommunedelplan sjøomr. Nordmøre, prosj. 694505 50 000

K13017 Planarbeid boligområde i Eresfjord, prosj. 192008 100 000

K13040 Brannberedskap Vistdal – brannvogn 186 250

K13042 Helleristninger på Bugge 44 000

K13050 Folkehøgskole i Eresfjord 50 000

K13068 Reg.plan gang-/sykkelveg Klokset–Rød, prosj. 192010 100 000

K13094 Kartlegging/verdisetting friluftsområder i Nesset, prosj. 192009 80 000

Sum 8 440 250

KRAFTFONDET

Resultatregnskap 2013 – til disposisjon

Saldo 01.01.2013 2 175 642

Utbetalinger i henhold til vedtak -7 358 620

Tap 0

Tilbakebetalt lån m.v. 53 614

Konsesjonsavgifter (31.12.) 7 680 614

Saldo 31.12.2013 2 551 250

Totalt innbetalt til Kraftfondet 7 734 228

 

Av saldo 31.12.2013 er følgende disponert 1 635 503

Fortsatt disponibelt 31.12.2013 915 747
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Etter reguleringen av Mardøla vass draget 
i 1970, fikk Nesset kommune tildelt en 
engangserstatning som ble avsatt til 
nærings fond. Det er kommune styret som 
er øverste styringsorgan for Mardøla
fondet, og som velger fonds styret på 5 
medlemmer. For perioden 2011–2015 er 
følgende valgt: Jostein Øverås, Gunvor 
Rekdal, Stein Ivar Bjerkeli, Gudbjørg 
Frisvoll og Odd Arne Langset.

Mardølafondet gir rimelige lån til nærings
livet i kommunen, og da fortrinnsvis til 
tiltak i bygdene Eikesdal og Eresfjord. Lån 
til en og samme virksomhet kan innvilges 
med inntil 30 % av kapitalbehovet begren
set oppad til kr 500 000. Fondet kan også 
i spesielle tilfeller gi tilskudd. Videre kan 
det gi stipend til søkere som er bosatt i 
kommunen eller som skal slå seg ned her, 
og som skal utvide sine fagkunnskaper 
innen næringsvirksomhet. Det er kommu

nens næringskonsulent som er saks
behandler/sekretær for Mardølafondet.

Av regnskapet for 2013 fremgår det 
at Mardølafondet hadde et utlån på 
kr 976 000, mot kr 3 110 000 i utlån i 
2012. I 2013 kjøpte Mardølafondet egen
kapitalbevis for kr 1 320 800 i Nesset 
sparebank. Aksjekjøp i 2012 var på kr 
1 200 000. Mardølafondet har pr. 31.12.13 en 
fondskapital på kr 26,3 mill.

MARDØLAFONDET

Resultatregnskap Regnskap 2013 Regnskap 2012

Renteinntekter, utbytte 624 940 753 263

Tilskudd 6 250 0

Driftsutgifter 390 681 388 870

Herav tap på utlån 9 509 0

Resultat 228 009 364 393

Kapitalkonto   

Spesifikasjon av endring på kapitalkonto  

Mottatt avdrag på lån 896 878 1 327 020

Utlån 976 000 3 110 000

Kjøpt aksjer 1 320 800 1 200 000

Salg av aksjer 0 0

Tap på utlån, aksjer og andeler 281 848 25 966

Endring på kapitalkonto (del av egenkapital) 1 118 074 2 957 014

Balanse   

EIENDELER  

Anleggsmidler 11 588 210 10 470 136

Utlån 7 503 410 7 706 136

Aksjer og andeler 4 084 800 2 764 000

Omløpsmidler 15 116 177 16 289 823

Kortsiktige fordringer 31 129 18 514

Aksjer og andeler 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 15 085 048 16 271 309

Sum eiendeler 26 704 387 26 759 959

EGENKAPITAL OG GJELD  

Egenkapital 26 322 237 26 376 076

Fondskapital 14 734 027 15 905 939

Kapitalkonto 11 588 210 10 470 136

Gjeld 382 151 383 883

Kortsiktig gjeld 382 151 383 883

Sum egenkapital og gjeld 26 704 387 26 759 959

Fondskapitalen  består av:   

Driftsfond 13 356 034 13 207 147

Investeringsfond 1 377 993 2 698 793

Mardølafondet
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Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord ble 
opprettet i 1998. Bakgrunnen for opp
rettelsen av miljøfondet er erstatning 
fra Stortinget for manglende vannslipp i 
Mardalsfossen.

Det er vedtatt egne vedtekter for 
miljøfondet. Det er kommunestyret i 
Nesset som oppnevner fondsstyret som 
består av 5 medlemmer. For perioden 
 2011–2015 er følgende valgt: Bjørg Anne 
Vike (leder), Rune Hallgeir Finnset 
representerer Eikesdal, Toril Melheim 
Strand, Aslak Nerås representerer 
Eresfjord og ordfører Rolf Jonas Hurlen.

Miljøfondet skal hjelpe til med finan
siering av tiltak som kan fremme 
miljø faktorer som gir bedre livskvalitet 
for innbyggerne i Eikesdal og Eresfjord. 

Det er to faste søknadsfrister i året, 
20. mars og 20. september. Miljøvern
leder er sekretær for fondsstyret. Det 
ble i 2013 behandlet 27 saker mot 14 sa

ker i 2012. Totalt ble det gitt tilsagn om 
kr 246 000 i tilskudd til ulike prosjekter. 
Utbetaling av tilskudd skjer når prosjek
tene er ferdigstilt.

Tilsagn Miljøfondet 2013

Saksnr Sak/søker Vedtak/tilskot

PS 05/13 Eresfjord Småbåtlag – Lysthus 10 000

PS 06/13 Nauste velforening – Grillhytte 10 000

PS 07/13 Øverås grendalag – Grillhytte 10 000

PS 08/13 Eresfjord bygdelag – Diverse tiltak Avslag

PS 09/13 Eira Ungdomslag – Drenering av ungdomshuset 25 000

PS 1013 Eresfjord IL – Tidtakersystem 5 000

PS 11/13 Hånde og Moen grendalag – Uteplass 4 000

PS 12/13 Eresfjord musikklag – Korpsstevne Avslag

PS 13/13 Eikesdal Skiskyttarlag – Rekruttvåpen 20 000

PS 14/13 Eresfjord idrettslag – Tidtakerbu ved Lomstjønna 30 000

PS 15/13 Eresfjord idrettslag – Renovering av løpebane 20 000

PS 16/13 Nesset CK – Tidtakersystem 5 000

PS 17/13 Eikesdal sameige – Restaurering av Westbua 20 000

PS 19/13 Sikringstiltak av basehoppersti 8 000

PS 20/13 FAU – Renovering av grusbanen, Eresfjord skole 9 000

PS 21/13 Eresfjord Musikklag – Instrument/Sommerskole Utsatt

PS 22/13 Eresfjord IL – Klatrebok Utsatt

PS 23/13 Hånde og Moen grendalag – Platting Avslag

PS 24/13 Eresfjord Småbåtlag – Prosjekt «Båtkultur» Utsatt

PS 25/13 Nesset fjellstyre – Fotoutstilling 10 000

PS 26/13 Knut Arne Vike – Restaurering av steinkai Avslag

PS 27/13 Eikesdal Skiskyttarlag – Asfaltering av tilkomst Utsatt

Vedtak 2011 – Turvei til Mardalsfossen 60 000

Sum tilsagn tilskudd 2013 246 000

MILJØFONDET

Resultatregnskap Regnskap 2013 Regnskap 2012

Renteinntekter, utbytte 178 672 225 172

Driftsutgifter 31 954 32 293

Tilskudd til lag og organisasjoner 133 641 430 238

Resultat 13 077 -237 359

  

Balanse   

Fondskonto for drift 6 165 881 6 152 805

Anleggsmidler (aksjer /andeler) 0 0

Fondskonto for investering 1 500 000 1 500 000

Miljøfondet totalt 7 665 881 7 652 805

Miljøfondet

122 NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2013

-�213�-



Nesset kommunestyre vedtok i sak 
040/07 å opprette et eget utviklings
fond for Indre Nesset. Bakgrunnen er 
erstatning av den billigkraft på 400 kW 
som i sin tid ble tildelt Eresfjord og 
Vistdal som kompensasjon i samband 
med Aurareguleringen. Midlene inngår 
i overføringene som frie inntekter til 

kommunen, jfr brev fra Fylkesmannen 
datert 21.06.06.

Fondet skal gi støtte til tiltak som bidrar 
til å gjøre det attraktivt å etablere og 
utvikle arbeidsplasser, samt skape 
vilkår for økt bosetting i bygdene Bugge, 
 Eresfjord, Eikesdal og Vistdal. Det er 

 styret i Mardølafondet, sammen med 
representanter fra berørte bygder, som 
skal forvalte fondet. Det er kommu
nens næringskonsulent som er saks
behandler/sekretær for Utviklingsfondet. 
For 2013 er det behandlet 16 søknader, 
og innvilget et beløp på til sammen 
kr 560 000. Se tabellen nedenfor.

Tilsagn Utviklingsfondet 2013

Søker Søker om Vedtak

Nesset kommune Utarbeidelse av reguleringsplan Eresfjord  60 000 

Vistdal bygdalag Bygging av grillhus og gapahuker  25 000 

Nesset kommune Kjøp av brannvogn  100 000 

Bugge bygdalag Bygging av uthus  20 000 

Olav Finnset Utbygging av driftsbygning  50 000 

Erik Arne Nilsen Etablering av vaktmesterfirma  15 000 

Eikesdal skiskytterlag Asfaltering av skiskytterbane  11 000 

Eresfjord idrettslag Utgivelse av boka "Klatring i Eresfjord" Avslag

Nesset kommune Videreføring av prosjektet "Eresfjord Folkehøgskole"  50 000 

Ellen Undseth/Stig Arild Arvesen Bygging av nytt sauefjøs  75 000 

Styret i Langedalsvegen Bygging av parkeringsplass  30 000 

Eira Husflid Guiding av bussturer til Mardalsfossen  25 000 

Eikesdal Bygdalag Kjøp av skredutstyr og hjertestarter  20 000 

Kavli Moen Gård AS Kjøp av innventar til nytt kjøkken  44 000 

Line og Bjørn Wadsten Kjøp av gård  20 000 

Eikesdalsdagene v/Ann-Kristin Vike Eikesdalsdagene 2014  15 000 

SUM  560 000 

UTVIKLINGSFONDET

År Antall saker Tildelt beløp

2009 23 649 000

2010 25 920 000

2011 31 974 000

2012 16 555 000

2013 16 560 000

Resultatregnskap 2013 – til disposisjon

Inntekter (erstatningskraft) 694 221

Tilsagn i året, korrigert for tilbakeført tidligere år -347 620

Netto (del av kommunens merinntekt) 346 601

  

Gjeld: ubetalte tilsagn 1.1 777 781

Utbetalt i året, korrigert for tilbakeført tidligere år 164 802

Gjeld: ubetalte tilsagn pr 31.12 942 583

  

Utviklingsfondet 1.1 25 225

Bevegelse i året 23 162

Utviklingsfondet 31.12 48 387

Utviklingsfondet

t
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Tjenester og oppgaver
Av ulike årsaker gikk vi inn i 2013 med 
svært redusert bemanning, og første 
del av året gikk med til rekruttering, og 
innarbeiding av nye medarbeidere. Det 
er alltid en spennende fase, vil man lyk
kes med å finne nye, gode medarbeidere 
og skape et godt fellesskap? 

Ja, vi lykkes, – i tur og orden kom kirke
tjener, sogneprest, menighetspedagog 
og medarbeider i trosopplæring på 
plass. Når vi gjennom høsten har erfart 
at rekrutteringsarbeidet har lykkes 
godt, så blir nok 2013 stående som et 
kontrastenes år. 

2. påskedag 2013 (01.04.) var det 
 ordinasjons og innsettingsgudstjeneste 
for ny sogneprest til Nesset. Ragnhild 
Due valgte å legge sin ordinasjon til 
Nesset kirke. Det markerte også star
ten på hennes prestetjeneste i Nesset. 
Etter det vi har oversikt over, så er det 

første presteordinasjon som har funnet 
sted i Nesset kirke. Det blir stående 
som en stor begivenhet, kirkas historie 
strekker seg over 136 år (1878).

Første del av året dreide det seg om å 
opprettholde tjenestetilbudet til inn
byggerne i kommunen, men utover 
høsten – med stillingene besatt – kunne 
vi også begynne å strukturere og utvikle 
tjeneste tilbudet.

  
Resultatvurdering
Årsregnskapet er balansert i null. Dette 
fordi kirkelig fellesråd har et merfor
bruk fra tidligere år, som skal tilbakefø
res. Isolert sett ble 2012 avsluttet med 
overskudd, men status viser et belas
tende merforbruk fra tidligere år.

Det har vært tatt flere grep for å for
søke å balansere driften, bla. vakanse 
og redusert vedlikehold. Likevel ser vi 
at lønns og kostnadsveksten er større 
enn inntektsutviklingen, noe som 
har vært tilfelle over flere år. Dette gir 
grunn til uro allerede for 2013driften.

Kommentar
Det er svært utfordrende å drifte 4 
kirker og 6 kirkegårder i en liten kom
mune. Dette må koste penger, og uten 
korreksjons faktorer så blir KOSTRA 
tallene «håpløse». 

Kirkelig fellesråd ser det positivt 
at  Nesset – så langt – har maktet å 
opprett holde godt vedlikeholdte kirker 
og kirkegårder i kommunen. 

Kirkelig fellesråd takker kommunen 
for positiv støtte, og for godt samarbeid 
gjennom 2012!

Vi gikk ut av 2012 med store utfordringer, og tok fatt på 2013 med 
de samme utfordringene.  Heldigvis snudde situasjonen i løpet av 
 første halvår. Vi kunne avslutte året med en helt annen situasjon, stor 
 optimisme og en flott arbeidsstokk på plass.

KIRKELIG FELLESRÅD

Nøkkeltall i enheten

31.12.13 31.12.12

Ansatte 9 8

Årsverk 5,29 5,08

Deltidsstillinger 5 4

Kvinner 4 2

Menn 5 6

Kun	4	dager!
3,52 % 2012 

Samlet i kommunen: 
8,17 % 2013, 7,96 % 2012

Sykefravær 2013

Ordinasjonen var starten for 
Ragnhild Dues prestegjerning i Nesset.
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Hva vil du fremheve som Kirkelig fellesråd fikk til i 2013?
Kirkelig fellesråd konstaterer med tilfredshet at vi maktet å holde tjenestetilbudet til innbyggerne på forsvarlig 
nivå i deler av året der bemanningen var svært presset. 

Parallelt med dette fikk vi rekruttert nye medarbeidere i nødvendige stillinger, og vi har utøvd god økonomistyring 
gjennom året. 

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2014?
Vi skal fortsette å innarbeide et godt og velfungerende arbeidsfellesskap, slik at medarbeiderne våre kan være 
gode representanter for menighetene i Nesset. God økonomistyring og effektiv utnyttelse av ressurser er også et 
viktig område.

Erling Sølvik
kirkeverge

Økonomisk resultat

2013 2012

Enhet Inntekter Utgifter
Udekket merforbruk 

fra tidligere år Utgifter

Kirkelig fellesråd 4 800 940 4 763 828 52 530 4 909 359

Statistikk fra året som gikk (2012-tall i parentes)

Menighet Gudstjenester Døpte Konfirmerte Vielser Begravelser

 Nesset 22 (27) 13 (16) 27 (18) 5 (5) 24 (22)

Eresfjord 13 (11) 2 (7) 3 (1) 1 (2) 8 (6)

Vistdal 13 (9) 8 (3) 3 (2) 1 (0) 4 (4)

Eikesdal 8 (9) 0 (2) 2 (3) 1 (0) 0 (1)

Totalt 56 (56) 23 (28) 35 (24) 8 (7) 36 (33)

Variasjoner i årskull gir svingninger i statistikkene. Årets konfirmantkull justerte seg opp igjen 
mot normalt nivå. Litt mer grunn til bekymring knyttes til dåps-statistikken. Der er det ned-
gang i årskullene, og dåps-statistikken, vurdert opp mot antall begravelser, sier nok noe om 
folketallsutviklingen i Nesset. 

Gudstjenestebesøket i Nesset svingte litt opp igjen i 2013 (ca. 5 %), men det er fortsatt noe å ta 
igjen fra forgående års nedgang.

2. påskedag 2013 (01.04.) var det 
 ordinasjons- og innsettingsguds-
tjeneste for ny sogneprest til  Nesset. 
Ragnhild Due valgte å legge sin 
 ordinasjon til Nesset kirke.
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INTERKOMMUNALE 
SAMARBEIDSAVTALER OG SELSKAPER

Interkommunale samarbeid

Nr Navn Deltakere Innhold

1 Støttesenter mot incest 
og seksuelle overgrep 
– Møre og Romsdal 
(SMISO MR)

Alle kommuner i fylket Hjelpe, forebygge og spre kunnskap om seksuelle overgrep

2 Krisesenteret Molde og 
omegn IKS

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Vestnes, 
Rauma, Nesset, Sandøy, Eide, Gjemnes, 
Sunndal

Hjelpe personer som har vært utsatt for psykisk og fysisk 
mishandling. Botilbud og krisetelefon. Skal også gi mulighet 
for akuttplassering av barn for barnevernet. Krisetilbud til 
kvinner, menn og barn.

3 IKA Møre og Romsdal IKS Alle kommuner  i Møre og Romsdal 
samt Møre og Romsdal fykeskommune 

Ivaretar arkivoppgaver iht arkivloven

4 Møre og Romsdal 
110-sentral KF

Alle kommuner  i Møre og Romsdal Døgnbemannet alarmsentral for brann. Dekker 36 kommuner 
og 80 brannstasjoner/depoter.

5 Samspleis AS Alle kommunene i Romsdal og på 
Nordmøre

Selskapets formål er å realisere viktige vei- og 
trafikksikkerhets prosjekter  i Romsdal og på Nordmøre, inkl 
finansiering av utbygger, drift av bompengeinnkreving etc. 
Arbeider med felles regional samferdselspakke for Romsdal 
og Nordmøre.

6 Driftsassistansen for 
vann og avløp i Møre og 
Romsdal

Alle kommuner i M&R, med tillegg av 
RIR og over 30 assosierte medlemmer

Har som formål å drive kompetanseheving gjennom opplæ-
ring, erfaringsutveksling og erfaringsformidling. Gjennom-
fører kurs, driftsoperatørsamlinger og ulike fellesprosjekt. 
Sekretariatet yter teknisk assistanse og kompetansestøtte ved 
planlegging og utbygging av VA-anlegg. Organisert med styre 
m/4 medl + årsmøte. Eget sekretatriat på 1-2 årsverk.

7 Kystlab AS Molde, Fræna, Rauma, Nesset, Aukra, 
Midsund, Eide, Gjemnes, Kr.sund, Aver-
øy, Aure, Smøla

Selskapets formål er å selge lab.tjenester, konsulent og 
rådgivning til offentlige og private innenfor vann, nærings-
midler, miljø mm. Selger tjenester inennfor fire hovedområder, 
laboratorietjenester, miljørettet helsevern, trygg mat og fiske-
helse/miljø.  Har bl.a. avtale om gjennomføring av miljørettet 
helsevern i 6 kommuner.

8 Friluftsrådet Nordmøre 
og Romsdal

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Nesset, 
Sandøy, Kr.sund, Eide, Gjemnes, Averøy

Stimulere til friluftsliv, sikre og tilrettelegge friluftsområdet 
etc.

9 Muritunet AS Norddal og alle øvrige kommuner i MR Senter for mestring og rehabilitering

10 Kommunekraft AS Eid av 126 kommuner, 8 fylkeskommu-
ner og LVK.  Nesset, Norddal, Rauma, 
Rindal, Sunndal, Surnadal + MRFK

Formidler kraft, herunder konsesjonskraft for aksjonærkom-
munene med sikte på best mulige kommersielle betingelser i 
det åpne marked

11 Energi 1 Kraft AS Rauma, Nesset, Sunndal, Surnadal, 
Rindal, Halsa, Kr.sund, Averøy, Aure, 
Tingvoll, Smøla

Samarbeid mellom tre kommunalt eide kraftselskaper (Rauma 
Energi AS, Nesset Kraft AS , Sunndal Energi), samt Nordmøre 
Energiverk AS og Svorka Energi AS. Samarbeid om strategisk 
eierskap, drift, økonomi, salg av elektrisitet etc.

12 Dovrefjell nasjonal-
parkstyre

Rauma, Nesset, Sunndal med tillegg av 
Oppdal, Dovre, Lesja, Folldal, Tynset + 4 
fylkeskommuner

Forvaltningsorgan for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 
og tilgrensende landskapsvernområder i kommunene. 

13 Romsdal regionråd, ROR Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Vestnes, 
Rauma, Nesset, Eide

Regionrådsfunksjoner
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14 Prosjektleder Sam-
handlings reform i ROR

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Vestnes, 
Rauma, Nesset, Eide

Oppfølging av samhandlingsreformen i Romsdalskommunene i 
samarbeid med KS og Helseforetaket, herunder bl.a. utvikllng 
av interkommunale tilbud

15 IUA Romsdal, Interkom-
munal beredskap for 
akutt forurensning

Molde, Fræna, Midsund, Aukra, Vestnes, 
Rauma, Nesset, Sandøy

Beredskap mot akutt forurensning

16 Molde og Romsdal Havn 
IKS

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Vestnes, 
Rauma, Nesset

Samordne og ivareta havnevirksomhet i samarbeidsområdet

17 Kunnskapsnett Romsdal Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Vestnes, 
Rauma, Nesset, Eide, Gjemnes 

Formalisert kompetansesamarbeid på barnehage- og 
grunnskole området. Arrangerer kurs, seminar, initiere 
sam arbeid i nettverk, arena for erfaringsutveksling. 2  faste 
kompetanse grupper, egen koordinatorstilling i Molde 
 kommune finansieres fra deltakerkommunene.

18 Salg av lærertjenester 
Molde kulturskole

Molde, Aukra, Gjemnes, Nesset, Fræna, 
Midsund

Samarbeid om stillinger innenfor frivillig musikkliv.  Molde 
kultur skole solgte tjenester til 5 nabokommuner i 2013, 
 inkludert Gjemnes og Nesset kulturskole.  

19 Interkommunalt talent-
tilbud Romsdal

Romsdal kommunene inkl. Sandøy, Eide 
og Gjemnes 

Samarbeid om talenttilbud i form av lørdagsskole. Alle kultur-
skolene deltar. Molde har administrativt ansvar.

20 Tøndergård skole og 
ressurssenter 

Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, 
Molde, Nesset, Rauma, Vestnes

Interkommunal spesialskole for barn og ungdom i  alderen 
6-21 år med lærevansker. Tilbyr opplæring, internat, 
veilednings tjeneste.

21 Innkjøpssamarbeidet i 
Romsdal

Molde, Nesset, Midsund, Rauma, Aukra Mellom 20 og 30 rammeavtaler foreligger. Ikke alle kommuner 
er med på alle avtaler.

22 Kommunerevisjons-
distrikt 2 Møre og 
Romsdal

Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Fræna, 
Aukra, Eide med tillegg av Gjemnes og 
Sunndal

Revisjon for deltakerkommunene

23 Kontrollutvalgs-
sekretariatet for Romsdal

Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Fræna,  
Aukra, Eide, Gjemnes og Sunndal 

Felles sekretariat for kommunenes kontrollutvalg

24 Romsdalshalvøya Inter-
kommunale Renovasjons-
selskap IKS (RIR)

Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Nesset, 
Eide, Gjemnes

Avfallsselskap

25 Molde Lufthavnutvikling 
AS

Molde, Fræna, Rauma, Vestnes, Eide, 
Nesset, Aukra, Midsund, Gjemnes med 
tillegg av 18 andre eiere

Selskapets formål er å utvikle Molde Lufthavn Årø som 
 regional flyplass for å styrke tilbudet til næringsliv og inn-
byggere i regionen.

26 Rir Næring AS Molde, Fræna, Aukra, Midsund, Nesset, 
Eide, Gjemnes

Drive avfallshåndtering samt virksomhet som står i for-
bindelse med dette. Selskapet kan også drive med annen 
virksom het som har sammenheng med dette, herunder 
 deltakelse i andre selskaper. 

27 Salg av tjenester 
fra  Molde Voksen-
opplærings senter 

Molde, Midsund, Nesset, Gjemnes, 
 Nesset, Vestnes, Rauma

Gjelder spesialundervisning og/eller grunnskoleopplæring. 
Vartiabelt omfang. 1 årige avtaler.

28 Astero AS Molde, Vestnes, Fræna, Aukra, Midsund, 
Rauma, Nesset, Sandøy, Eide, MRFK, 
samt 7 andre eiere

Arbeidsmarkedsbedrift

29 Legevakt Molde Molde, Fræna, Eide, Nesset Felles legevakt ved Molde sykehus i tidsrommet mandag-tors-
dag kl 21-08, fred/helg og helligdager fra kl 16 til 08 mandag. 

30 Brannsamarbeid  Molde–
Nesset

Molde, Nesset Felles brannsjef og forebyggende avdeling, inkl. tilsyn med 
særskilte brannobjekter

31 IKT ORKidé  Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, 
Kr.sund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surna-
dal, Tingvoll, samt Fræna og Nesset 

Samarbeid om innkjøp, opplæring,  implementering og drift av 
felles IKT-systemer, 

Interkommunale samarbeid forts.

Nr Navn Deltakere Innhold
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32 Interkommunal 
kommune delplan for sjø-
arealene på Nordmøre

Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, 
Kr.sund, Smøla, Sunndal, Surnadal, 
Tingvoll, Nesset 

Målet er å utvikle en felles kommunedelplan (pbl §11) for 
sjøområdene vedtatt av kommunene med arealdel (Kart/GIS), 
bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensvurdering, 
rutinebeskrivelser (metode) for saksbehandling, opplegg for 
implementering og evaluering av felles planverk og etablere 
felles og åpen tilgjengelig kunnskapsbase. 

33 Barneverntjenesten for 
Sunndal, Tingvoll og 
Nesset

Sunndal, Nesset, Tingvoll Felles barneverntjeneste myndighetsoverføring til felles 
BV-leder

34 Regional PP-tjeneste for 
Nordmøre

Kristiansund, Averøy, Aure, Smøla, Sur-
nadal, Rindal, Halsa, Sunndal, Tingvoll, 
Nesset

Formalisert samarbeid mellom tre interkommunale PP- 
tjenester i Romsdalsregionen. Utveksling av kompetanse og 
kompetanseutvikling.

35 PPT for Sunndal, Tingvoll 
og Nesset

Sunndal, Tingvoll, Nesset Spesialpedagogiske tjenester iht opplæringsloven og lov om 
private skoler

36 Biblioteksamarbeid 
Sunndal–Nesset

Sunndal, Nesset Nesset kjøper biblioteksjef i 30% stilling fra Sunndal. Dette 
for å oppfylle lovpålagt krav om bibliotekfaglig ledelse av 
folkebibliotek.

37 Aursjøvegen AS Sunndal, Nesset Eiendomsforvaltning

38 Kulturskolen i Gjemnes 
og Nesset

Gjemnes, Nesset Felles kulturskole med adm lokalisert til Gjemnes kommune. 
Yter desentralisert tilbud i begge kommuner.

39 Oppmåling Gjemnes–
Nesset

Gjemnes, Nesset Samarbeid om oppmålingstjeneste

40 Interkommunalt tilsyn 
byggesak Molde

Molde, Midsund, Vestnes, Rauma, Nes-
set, Sandøy

Samarbeid om tilsyn etter PBL. Tilsyns- og oppfølgings-
arbeidet ledes av juridisk rådgiver i Molde kommune. 

41 Veterinærvakt  Nesset–
Molde

Nesset, Molde Felles veterinærvaktdistrikt, Molde administrerer

42 Miljørettet helsevern 
Kystlab–Nesset

Nesset, Kystlab Nesset kjøper alt faglig arbeid vedr. miljørettet helsevern i 
kommunen fra Kystlab AS. Møter 3 ganger pr år om tiltaks-
planer. Myndighet er ikke overført selskapet.

43 Interkommunal plan for 
sjøområdene i Romsdal

Rauma, Vestnes, Midsund, Molde, 
Nesset

Formålet med planarbeidet er å utarbeide en interkommunal 
plan for sjøområdene i kommunene for perioden 2015-2022. 
Planen skal skape grunnlag for mer helhetlig forvaltning av 
sjøområdene i regionen.  Arbeidet skal resultere i et felles 
plankart med bestemmelser, samt planbeskrivelse knyttet til 
arealbruken i sjøområdene.

Interkommunale samarbeid forts.

Nr Navn Deltakere Innhold
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KOMMUNESTYRESAKER 2013

Dato
Utvalgs-
saksnr. Tittel

Arkiv-
saksnr.

07.02. PS 1/13 Godkjenning av protokoll

07.02. PS 2/13 Spørsmål til ordføreren

07.02. PS 3/13 Referatsaker

07.02. RS 1/13 Særutskrift - Badeplass Eidsvågleira - revidert plan 2008/1120

07.02. RS 2/13 Kontrollutvalgets uttalelse til byggeregnskap - rehabilitering av svømmehall 2010/351

07.02. RS 3/13 Underskrevet avtale om brannvernsamarbeid mellom Nesset kommune og Molde kommune 2013/58

07.02. RS 4/13 Ruteendringsprosessen 2013 - svar på innspel 2012/951

07.02. RS 5/13 Informasjonsbrev om verjemålsreforma 2011/225

07.02. RS 6/13 Informasjon —Romsdalsmuseets utstillings- og magasinbygg , «Kronen på verket» 2009/330

07.02. PS 4/13 Godkjenning av intensjonsavtale for overtaking av Eira Gjestegård til folkehøgskoledrift (unnt.off.) 2012/1006

07.02. PS 5/13 Utvidelse av Sira kirkegård - erstatning - ny behandling 2008/1653

07.02. PS 6/13 Planstrategi for Nesset 2012 - 2015 2012/606

07.02. PS 7/13 Samarbeid om interkommunal kommundelplan for sjøområdene på Nordmøre 2012/1390

07.02. RS 7/13 Referat fra medlemsmøte i ROR 01.02.2013 (ettersendt 06.02.2013) 2011/1144

21.03. PS 8/13 Godkjenning av protokoll

21.03. PS 9/13 Spørsmål til ordføreren

21.03. PS 10/13 Referatsaker

21.03. RS 8/13 Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Nesset kommune 2008/447

21.03. PS 11/13
Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og rasjonell helhetlig drift av barnehage, 
barneskole og kulturskole som også innbefatter lukking av avvik i Eidsvåg barnehage.

2010/917

21.03. PS 12/13 Forskrift om organisering av grunnskolen i Nesset, - endring 2012/1401

21.03. PS 13/13 Godkjenning av søknad om å få opprette Eresfjord Folkehøgskole, freds- og menneskerettskolen. 2012/1006

21.03. PS 14/13
Uttale vedrørende omorganisering av 110-sentralene i politidistriktene Sunnmøre, Nordmøre og 
Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, samt kommunene Os i Hedmark, Vanylven og Bindal

2013/123

21.03. PS 15/13 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014 2013/69

21.03. PS 16/13 Badeplass Eidsvågleira - revidert planløsning 2008/1120

21.03. PS 17/13 Oppstart av planarbeid - Boligområde i Eresfjord 2011/541

21.03. PS 18/13 Investeringsbudsjettet for 2013 - regulering 2012/640

21.03. PS 19/13 Godkjenning av ny selskapsavtale for Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS 2008/1111

25.04. PS 20/13 Godkjenning av protokoll

25.04. PS 21/13 Spørsmål til ordføreren

25.04. PS 22/13 Referatsaker

25.04. RS 9/13 Vedkommande utvikling av kraftverk i Kjøtåa 2012/1141

25.04. RS 10/13 Underskrevet protokoll fra representantskapsmøtet i Romsdal IUA 04.04.13 2008/1298

25.04. PS 23/13 Kommunal overtakelse av vei, vann- og avløp i Sjøgarden boligfelt 2010/1298

25.04. PS 24/13 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U-skole 2010/351

25.04. PS 25/13
Opprettelse av stilling som lokal rusforebyggende koordinator med forebehold om tilskuddsmidler fra 
Helsedirektoratet

2012/120

25.04. PS 26/13 Organisasjonsendringer Nesset kommune 2013/354

25.04. PS 27/13 Årsmelding 2012 - Kontrollutvalget 2013/309

25.04. PS 28/13 Interpellasjon - Småkraftutbygging i Nesset

30.05. PS 29/13 Godkjenning av protokoll

30.05. PS 30/13 Spørsmål til ordføreren

30.05. PS 31/13 Referatsaker
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30.05. RS 11/13 IKT Orkidé sin årsberetning for 2012 2008/168

30.05. RS 12/13 RIR - Årsmelding og regnskap 2012 2010/493

30.05. RS 13/13 Årsmelding, regnskap og revisjon 2012, Nesset Fjellstyre 2008/1026

30.05. RS 14/13 Årsmelding og revidert årsregnskap 2012 - Nesset kirkelige fellesråd 2013/174

30.05. RS 15/13 Årsmelding likestillingsutvalet i Møre og Romsdal 2009/1082

30.05. RS 16/13 Informasjon om utbyggingen av nødnett 2011/512

30.05. RS 17/13 Protokoll generalforsamling og tegningsblankett aksjeemisjon 2008/519

30.05. RS 18/13 Kopi - Framdriftsplan og leieavtale mellom Molde Eiendom KF og Krisesenteret for Molde og omegn IKS 2009/187

30.05. RS 19/13 Referat fra representantskapsmøte IKAMR - 25.04.2012 2008/1111

30.05. PS 32/13 Opprettelse av arbeidsgruppe for gjennomgang av kommunale eiendommer og bygningsmasse 2013/528

30.05. PS 33/13 Kommunal forskrift om ordensreglement 2008/485

30.05. PS 34/13 Kontrollutvalget - endring av organisasjonsform 2013/494

30.05. PS 35/13 Årsmelding og regnskap 2012 - Mardølafondet 2013/138

30.05. PS 36/13 Årsmelding 2012 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 2010/387

30.05. PS 37/13 Årsmelding Nesset kommune 2012 2013/98

30.05. PS 38/13 Årsregnskap Nesset kommune 2012 2012/504

30.05. PS 39/13 Kjøp av konkursbo Brækken eiendom AS til bruk som strøsandlager og næringsareal (unnt.off.) 2013/219

30.05. PS 40/13 Brannberedskap Vistdal - bedre førsteinnsatsberedskap (ettersendt 27.05.2013) 2011/801

30.05. PS 41/13 Ny renovasjonsforskrift for RIR-kommunene - endelig vedtak (ettersendt 27.05.2013) 2011/46

30.05. PS 42/13
Helleristningane på Bugge - drift og tilsyn angåande tilrettelegging for publikum (ettersendt 
27.05.2013)

2008/1434

20.06. PS 43/13 Godkjenning av protokoll

20.06. PS 44/13 Spørsmål til ordføreren

20.06. PS 45/13 Referatsaker

20.06. RS 20/13 Referat fra medlemsmøte i ROR 07.06.2013 2011/1144

20.06. PS 46/13 Farmen friluftsbarnehage, søknad om drifts- og kapitaltilskudd for driftsåret 2013/2014. 2012/1413

20.06. PS 47/13 Tertialrapport pr. 30.04.13 2013/525

20.06. PS 48/13 Budsjettkorrigeringer - juni 2013 2012/640

20.06. PS 49/13 Tegning av nye aksjer i Kystlab AS. 2008/519

20.06. PS 50/13
Vidareføring av folkehøgskoleprosjektet og oppretting av stiftinga «Eresfjord Folkehøgskole, freds- og 
menneskerettskolen».

2013/8

20.06. PS 51/13 Utbedring av eksisterende ventilasjonsanlegg gymsal og garderobe v/ Nesset Ungdomsskole 2013/520

20.06. PS 52/13 Nesset brann- og redningsvesen - økt ressursbehov 2013/507

20.06. PS 53/13 Fastsetting av oppholdsutgifter - institusjonsplasser 2012/728

20.06. PS 54/13 Evaluering av interkommunal legevakt 2008/32

20.06. PS 55/13 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2013 og 2014- videre utredning 2013/69

20.06. PS 56/13 Godkjenning av endrede politivedtekter for Nesset kommune 2012/1402

20.06. PS 57/13 Turistinformasjon i Eidsvåg 2013 2011/1170

20.06. PS 58/13 Forprosjekt interkommunalt samarbeid i Romsdal - oppnevning til arbeidsgruppe I. 2012/251

20.06. PS 59/13 Forankring av Kunnskapsnett Romsdal i deltakerkommunene 2008/990

20.06. PS 60/13 Endringer i samarbeidsavtale om felleskulturskole mellom Gjemnes kommune og Nesset kommune 2010/1408

20.06. PS 61/13 Vedtekter for Nesset prestegard og Nesset prestegards venner - vedtektsendringar 2012/130

20.06. PS 62/13 Kvennsetfjellet hytteområde - Sluttbehandling nr II (ettersendt 20.06.2013) 2010/267

05.09. PS 63/13 Godkjenning av protokoll

133VEDLEGG // KOMMUNESTYRESAKER 2013

-�224�-



Dato
Utvalgs-
saksnr. Tittel
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05.09. PS 64/13 Spørsmål til ordføreren

05.09. PS 65/13 Referatsaker

05.09. RS 21/13 Strålevernets rapport etter funn av etterlatte radioaktive kilder ved nedlagte Rødsand Gruber 2013/761

05.09. RS 22/13 Nesset kommune K-plan. Innkalling til møte og synfaring med MD m.fl. 2008/136

05.09. PS 66/13 Helen Marit Torvik - søknad om fritak som styremedlem i RIR - Valg av ny vararepresentant 2009/76

05.09. PS 67/13 Høringsuttalelse til regional delplan for tannhelse - Nesset kommune. 2012/209

05.09. PS 68/13 Finansiering av planarbeid - Gang og sykkelvei mellom Klokset og Rød 2013/708

05.09. PS 69/13 Godkjenning av nye selskapsavtale/ vedtekter for Krisesenteret for Molde og omegn IKS 2009/187

05.09. PS 70/13 Ekstrategning av aksjer i Kystlab AS 2008/519

05.09. PS 71/13 Invitasjon til aksjetegning med tegningsfrist 16.09.13 - Eirawater AS 2010/639

05.09. PS 72/13 Interpellasjon - Evaluering/revidering av organisering og delegasjonsreglement (tatt opp i møtet)

01.10. PS 73/13 Godkjenning av protokoll

01.10. PS 74/13 Spørsmål til ordføreren

01.10. PS 75/13 Referatsaker

01.10. RS 23/13 Referat fra styremøte ROR 23.08.2013 2011/1144

01.10. RS 24/13 Kontrollutvalget i Nesset - protokoll fra møte 04.09.2013 2011/1565

01.10. PS 76/13 Utredning om ny felles revisjonsordning i Møre og Romsdal 2012/238

01.10. PS 77/13 Flytting eller rehabilitering - kommunal pumpestasjon på eiendommen gnr. 27 bnr. 9 2008/247

01.10. PS 78/13
Eresfjord vannverk - Plan for gjennomføring av tiltak for å bedre vannkvalitet iht sak 88-13 i 
formannskapet

2013/845

01.10. PS 79/13 GID 026/002 - Vannskade Olav Johan Hole 2013/821

01.10. PS 80/13 Sluttbehandling - Planprogram for Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2012/461

01.10. PS 81/13 Oppstart arbeid med kommunedelplan for kulturminne i Nesset 2013/161

01.10. PS 82/13 Høringsuttale - Tjenestebolig og bopliktordningen for prestene (distribuert 27.09.2013) 2013/954

07.11. PS 83/13 Godkjenning av protokoll

07.11. PS 84/13 Spørsmål til ordføreren

07.11. PS 85/13 Referatsaker

07.11. RS 25/13 Særutskrift - Tilbud om kjøp av egenkapitalbevis i Nesset sparebank ved fortrinnsrettet emisjon 2013/509

07.11. RS 26/13 Referat fra medlemsmøte i ROR 18.10.2013 2011/1144

07.11. RS 27/13 Ny veileder om lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59 2013/1036

07.11. PS 86/13 Anmodning om bosetting av flyktninger - ny behandling 2013/69

07.11. PS 87/13 Tertialrapport pr.  31.08.2013 2013/525

07.11. PS 88/13 Søknad om tilskudd til videre drift av Studiesenteret Nesset - Nesset Næringsforum AS 2009/425

07.11. PS 89/13 Budsjettkorrigeringer 2. halvår 2013 2012/640

07.11. PS 90/13
Redegjørelse for eventuelt behov for ekstrabevilgning for å kunne øke antall barnehageplasser i de 
kommunale barnehagene i Nesset

2013/963

07.11. PS 91/13 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nesset 2013 2011/369

07.11. PS 92/13 Gjennomgang av pleie og omsorgstjenesten - forslag til endringer, ny behandling 2010/527

07.11. PS 93/13 Etablering av frivilligsentral i Nesset - grunnlag for søknad om statleg tilskot 2011/1288

07.11. PS 94/13 Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Nesset 2013/745

12.12. PS 95/13 Godkjenning av protokoll

12.12. PS 96/13 Spørsmål til ordføreren

12.12. PS 97/13 Referatsaker

12.12. RS 28/13
Kopi av brev til Aleris - Oversendelse av Folkehelseinstituttets tilleggsvurdering av luktende 
forbindelser fra Aleris Aluminium Raudsand

2008/396

12.12. RS 29/13 Referat fra styremøte i ROR 22.11.2013 2011/1144

12.12. RS 30/13
Kopi av uttale av 28.11.13 fra Romsdal Regionråd til Helse Møre og Romsdal HF - Ikke flytt det 
alderspsykiatriske døgntilbudet fra Hjelset til Ålesund

2009/456

12.12. RS 31/13 Kopi - Møteprotokoll fra styremøte 16.10.2013  - Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal 2008/1146
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12.12. RS 32/13 Styremøteprotokoll 20.11.13 - Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal 2008/1146

12.12. PS 98/13 Intensjonsavtale om å gå inn i eiendomsselskapet Eresfjord Folkehøgskole AS 2013/8

12.12. PS 99/13 Budsjett 2014 - Mardølafondet 2013/978

12.12. PS 100/13 Egenandel for pleie og omsorgstjenester - husleiesatser for omsorgsboliger 2014. 2013/396

12.12. PS 101/13 Rullering av handlingsplan for anlegg, hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2014-2015 2012/95

12.12. PS 102/13 Samfunn og utvikling - Gebyrregulativ 2014 2013/1121

12.12. PS 103/13 Eiendomsskatt - utvidelse av eiendomsskatteområdet i Nesset 2013/1105

12.12. PS 104/13 Interpellasjon formannskapet 21.11.13 - Inntak til ønsket barnehageplass. 2013/1110

12.12. PS 105/13 Inntak til ledige barnehageplasser i Nesset kommune utenom årlig hovedopptak 2013/1110

12.12. PS 106/13 Økonomiplan 2014-2017 2013/396

12.12. PS 107/13 Vurdering av Nesset kommunes kommunale bygg og eiendommer 2013/528

12.12. PS 108/13
Orientering om tjenesteanalyse for interkommunalt barnevernssamarbeid Sunndal, Tingvoll og Nesset 
kommuner.

2008/955

12.12. PS 109/13 Godkjenning - Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper 2013/1140

12.12. PS 110/13 Sluttbehandling - Reguleringsplan Nygård Teigen (saken ble trukket) 2011/824

12.12. RS 33/13 Kopi av brev til statsråd Bent Høie – sykehussaken (ettersendt 09.12.2013) 2009/456

12.12. RS 34/13 Referat frå møte i brukarstyret for Nesset prestegard 25.09.2013 (ettersendt 11.12.2013) 2012/130
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STYRESAKER I 
VEKSTKOMMUNEPROGRAMMET
Dato

Utvalgs-
saksnr. Tittel

Arkiv-
saksnr.

02.05.13 PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

02.05.13 PS 2/13 Eventuelt

02.05.13 RS 1/13 Orienteringssaker møte 2.5.2013 2010/599

02.05.13 PS 3/13 Status økonomi 2013 2011/712

02.05.13 PS 4/13 Årsrapport 2012 2011/1472

02.05.13 PS 5/13 Rullering av handlingsplan 2013 2012/1368

02.05.13 PS 6/13 Bilvei til Kleppen hytteområde 2013/348

02.05.13 PS 7/13 Guiding i Mardalen 2013/348

02.05.13 PS 8/13 Jakt og fiskekart 2013/348

02.05.13 PS 9/13 Nesset-Guiden 2013/348

02.05.13 PS 10/13 Turistinformasjon i Nesset fra 2013 2013/348

30.08.13 PS 11/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

30.08.13 PS 12/13 Orienteringssaker

30.08.13 PS 13/13 Eventuelt

30.08.13 PS 14/13 Sykkelprosjektet videre fremdrift. 2010/94

30.08.13 PS 15/13 Videreføring av prosjektstilling 2010/1363

30.08.13 PS 16/13 Digital avis til studenter 2012/813

30.08.13 PS 17/13 Trådløse soner i Eidsvåg 2013/819

30.08.13 PS 18/13 Folk i alle hus – videre engasjement? 2012/1061

19.11.13 PS 19/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

19.11.13 PS 20/13 Orienteringssaker

19.11.13 PS 21/13 Eventuelt

19.11.13 PS 22/13 Digital avis til studenter 2012/813

19.11.13 PS 23/13 Trådløse soner i Eidsvåg 2013/819

19.11.13 PS 24/13 Sluttrapport «Turvei Mardalsfossen» 2010/93

19.11.13 PS 25/13 Økonomi pr nov 2013 2011/712

19.11.13 PS 26/13 Sykkelprosjektet videre fremdrift 2010/94

19.11.13 PS 27/13 Videreføring av prosjektstilling 2010/1363

19.11.13 PS 28/13 Folk i alle hus – videre engasjement? 2012/1061

17.12.13 PS 29/13 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

17.12.13 PS 30/13 Orienteringssaker

17.12.13 PS 31/13 Eventuelt

17.12.13 PS 32/13 Økonomi 2011/712

17.12.13 PS 33/13 Handlingsplan 2014 og gjennomføring av planlagte prosjekter 2012/1368

17.12.13 PS 34/13 Innspill til disponering av restmidler – VKP 2011/712

17.12.13 PS 35/13 Innspill 2 til disponering av restmidler – VKP 2011/712
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GJELDENDE PLANER OG RETNINGSLINJER FOR 
AREALDELEN I  NESSET KOMMUNE
Plan Dato

Rikspolitiske retningslinjer
Samordnet areal- og transportplanlegging 20.08.93

Barn og planlegging 20.09.95

Verna vassdrag 10.11.94

Andre overordna føringer
Den europeiske landskapskonvensjonen 01.03.04

Stortingsmelding nr. 21 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstvand 25.04.03

Forskrifter/retningslinjer og rundskriv
Rundskriv om vern om jord og kulturlandskap 21.02.06

Forskrift om konsekvensutredninger 01.04.05

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 26.01.05

Rundskriv om skjerping av planpraksis og disensasjonspraksis i strandområdene 08.03.02

T-5/99 B Tilgjengelighet for alle 29.12.99

T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområder 27.11.97

T-4/92 Kulturminnevern og planlegging etter plan- og bygnings loven 13.10.92

Verneplaner
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 03.05.02

Eikesdalsvatnet landskapsvernområde 03.05.02

Dalsida landskapsvernområde 03.05.02

Torbudalen biotopvernområde 03.05.02

Sandgrovbotn og Mardalsbotn biotopvernområde 03.05.02

Jut neset naturreservat 27.06.03

Nauste naturreservat 08.11.02

Sotnakkvatnet naturreservat 17.12.99/ 22.12.06

Forvaltningsplan for verneområdene i Dovrefjellområdet 05.06.06

Vetavatnet naturreservat 19.12.2008

Prestaksla naturreservat 05.03.2010

Vistdalsholmen naturreservat 28.05.2010

Prestholmen naturreservat 28.05.2010

Fylkesplaner / Regionale planer
Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet, under revisjon 03.05.02

Fylkesdelplan for senterstruktur 2004

Fylkesdelplan for kultur 26.09.01

Plan for kulturminnevernet i Møre og Romsdal 2001

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde 11.04.00

Fylkesdelplan for strand- og kystsone 13.12.00

Fylkesdelplan for elveoslandskap 10.03.95

Fylkesdelplan for transport 19.06.01

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Møre og Romsdal 01.05.94

Regional delplan tannhelse 2012–2016 15.05.2010

Regional delplan for Folkehelse 2014–2017 10.12.2011
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Plan Dato

Kommuneplan og kommunedelplaner/soneplaner
Kommuneplan for  Nesset kommune, 2012-2020 29.03.2012

Kommunedelplan for anlegg, hus og områder for idrett, fysisk aktivitet og kultur 13.12.2012

Andre planer, utredninger/prosjekter i  Nesset
Strategisk næringsplan 09.06.06

Biologisk mangfold – Rapport J B Jordal nr 6 2005 2005

Landbruksplan,  Nesset kommune 2003

Planstrategi for  Nesset kommune 2012-2015 12.02.2013

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde etter at kommuneplanen er vedtatt
Barstein hytteområde, gnr 5 24.4.1984

Aursjøen hytteområde, gnr 123 15.6.1999

Bjorlia hytteområde, gnr 92 14.10.2004

Bersås, gnr 37 12.9.1986

Breivika, gnr 59 3.3.1987

Eidsvåg ungdomshus, gnr 27 22.11.1985

Eidsøra sentrum, gnr 50, 51 16.10.2003

Eidsøra småbåthavn, gnr 51 2.6.1987

Eikesdal turistanlegg, gnr 79 19.3.1991

Eresfjord småbåthavn, gnr 69 17.9.1991

Fagerslett boligfelt, gnr 69 1.9.1981

Rv62 - Skrøotunnelen, gnr 41 21.6.2005

Fressvik turistanlegg, gnr 41 14.6.1994

Flatabukta, gnr 23 23.11.2006

Furulund boligfelt, gnr 38 15.6.1999

Raudsand sentrum, gnr 38 15.11.1979

Gammelseterskaret, gnr 45 17.3.2003

Gammelsetra Camping, gnr 13 24.4.1990

Gammelstøa hytteområde, gnr 5 27.10.1987

Gammelstølane hyttefelt, gnr 15 30.11.2000

Elgenesgjerdet hytteområde, gnr 118 27.5.1997

Hammervollhagen boligfelt, gnr 25, 27 11.11.1986

Nedre Hargaut boligfelt, gnr 26, 27 12.5.1972

Hargaut boligfelt II, gnr 26 17.3.1978

Holtan, gnr 29 15.11.1979

Høvika, gnr 21 17.12.1991

Kvitneset, gnr 84 22.6.1982

Instriområde Vistdal sentrum 29.09.2005

Meisalvatnet hytteområde, gnr 44, 48 18.12.2003

Meisal industriområde, gnr 44 19.6.1984

Myra boligfelt, gnr 29 22.6.1977

Teigen II, gnr 29 21.9.2006

Osvatnet hyttefelt, gnr 7 19.6.2008

Ranvik småbåthavn, gnr 4 19.12.2002
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Plan Dato

Ranvik boligfelt, gnr 4 14.6.1994

Ranvikbukta, gnr 4 11.10.1984

Raudsand småbåthavn, gnr 40 21.6.2001

Teigen, gnr 29 1.3.1983

Rødvika industriområde, gnr 15 13.12.1974

Småmyran boligfelt, gnr 99 19.4.1979

Stubø-Brekken, gang- og sykkelveg, gnr 54, 55 28.2.2006

Steinbrudd Bugge 26.02.2004

Stubø Industriområde, gnr 55 17.12.1991

Talset boligfelt, gnr 36 15.6.1999

Tverli gjestegård, gnr 12 29.10.1991

Vikahammaren hyttefelt, gnr 61 21.6.2001

Visa Camping, gnr 98 24.4.1990

Vistdalsbukta hyttefelt, gnr 98 16.10.2003

Vistdal sentrum, gnr 98, 99 30.8.1983

Sandvik i Vistdal, gnr 98 13.2.1996

Visthusområdet, gnr 100 21.9.1982

Vollahaugen boligfelt, gnr 27 22.6.1978

Vorpenes, gnr 58 24.8.1978

Øverås turistanlegg, gnr 77 14.6.1994

Øvre Sjøgarden, gnr 29 19.3.1991

Øvre Vike, gnr 78 14.6.1994

Åfløy turistanlegg, gnr 7 14.6.1994

Ranvik hyttefelt, gnr 4 31.1.2008

Hanset grustak, gnr 100 12.4.2005

Flåhammervegen, ny avkjørsel, gnr 23, 24 15.10.2003

Ny veg Hammervollhagen, gnr 27, 29 15.10.2003

Brekken motorsportsenter 19.12.2006

Storhaugen hyttefelt 17.04.2008

Skysstasjon Eidsvåg sentrum 19.06.2003

Bollolfgjerdet hyttefelt 20.09.2007

Reguleringsplaner
Brekken motorsportsenter – sluttbehandling 31.01.2008

Ranvika hyttefelt II – sluttbehandling 31.01.2008

Waterhouse reguleringsplan – sluttbehandling 17.04.2008

Osvatnet hyttetfelt, gnr.7 bnr.2 – sluttbehandling 19.06.2008

Gjerde – sluttbehandling 02.10.2008

Øverås hyttefelt 12.02.2009

Sjøgarden boligfelt 30.04.2009

Langfjorden hyttefelt 14.05.2009

Kleppen hytteområde 10.12.2009

Buvik hytteområde 15.04.2010

Ranvik hyttefelt del II 24.09.2010

Langfjorden hyttefelt del II 04.11.2010

Vikhammeren hytefelt 29.03.2012
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SEKTOR- OG FAGPLANER
Plan Dato

Strategisk næringsplan 2006

Opptrappingsplan for psykiatritjenesten i  Nesset 2007-2010 – rullering 15.02.2007

Ruspolitisk handlingsplan 2008-2009 19.06.2008

Boligpolitisk plan 2010-2013 10.12.2008

Plan for skoleutvikling i  Nesset 2013–2016 12.02.2013

Planprogram – Helse- og omsorgsplan – endelig vedtak 09.12.2010

Likestillingsplan 14.09.2010

Etiske retningslinjer 14.09.2010

Lønnspolitisk plan 01.12.2011

Energi- og klimaplan 2011

Reiselivsplan 2011

Helse- og omsorgsplan 2011

Arkivplan 2010

Plan for kompetanseutvikling for personale i skolen i Nesset kommune 2013 – 2016 12.06.2013
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Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

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

 

Nesset kommunestyre 
v/ordfører 

 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2014-124/ÅSE 1543-210&13 Molde, 10.04.2014 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NESSET KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 

FOR 2013 

 

Kontrollutvalget har i møte 09.04.2014 i sak 10/14 behandlet Nesset kommunes årsregnskap 

for 2013. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisors beretning, datert 1. april 2014, 

revisors brev av 30. mars 2014 og rådmannens årsmelding for 2013. 

I tillegg har revisjonen, rådmann og økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon 

om aktuelle problemstillinger. 

 

Årsregnskapet, som består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 

økonomiske oversikter og noter er avlagt av rådmannen og økonomisjef.  

 

Nesset kommunes driftsregnskap for 2013 viser kr 189 237 070.- til fordeling til drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 2 638 480.-. Netto driftsresultat er negativt med  

kr 3 150 310.-. Årets bruk av disposisjonsfond utgjør 6,9 mill. kroner mens overføringene til 

investeringsregnskapet utgjør 1,5 mill. kr. mot budsjettert 1,9 mill. kroner.   

 

Enhetene har i 2013 hatt god budsjettstyring og avvikene som fremkommer mellom budsjett 

og regnskap viser mindreforbruk. Det er redegjort for den enkelte enhet i rådmannens 

årsmelding.  

 

Kontrollutvalget har påsett at kommuneregnskapet er revidert på en betryggende måte. Etter 

revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk.  

 

Etter utvalgets gjennomgang av årsmelding og regnskap, samt revisors beretning, mener 

kontrollutvalget at årsregnskapet gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Nesset kommunes 

virksomhet i 2013 og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2013.   

 

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og 

revisjonsberetningen, datert 1. april 2014, har kontrollutvalget ikke merknader til Nesset 

kommunes regnskap for 2013. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Nesset kommune 

for 2013 slik det er avlagt. 

 

 

 

Kontrollutvalget i Nesset 

kommune  

 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 99 70 80 19 
 E-post: aase.eriksen@molde.kommune.no 
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Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

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

 
 

 
 Kontrollutvalget i Nesset,  

 

09.04.2014 

 

   

 Paul E. Nauste (s)  

 leder  
 

 

 

Kopi: 

Formannskapet 
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Nesset kommune Arkiv: 026 

Arkivsaksnr: 2014/536-2 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 44/14 08.05.2014 

Nesset kommunestyre  22.05.2014 

 

GassROR IKS - Invitasjon til medeigarskap 

Vedlegg 

1 Medeierskap i GassROR IKS 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommunestyre søkjer om medeigarskap i GassROR IKS med dei føresetnader som vert lagt til 

grunn i representantskapsmøte den 10.april 2014 i sak 2/14.  

 

Innskotskapital i selskapet, kr 200.000, vert finansiert ved bruk av Kraftfondet. 

 

 

Saksopplysninger 

Ordførarane i Rauma, Vestnes og Nesset har ved fleire høve førespurt leiar for representantskapet i 

GassROR, Bernhard Riksfjord, om det kunne vere mogeleg at desse 3 kommunane kunne bli 

medeigarar i GassROR IKS. 

Førespurnaden vart behandla i representantskapsmøte den 13.desember 2013. Det var semje  om at ei 

utviding med 3 nye eigarkommunar ville styrke selskapet si evne til å bidra til næringsutvikling i heile 

Romsdalsregionen, og slik sett forenkle det politiske samarbeidet sidan Romsdal Regionråd (ROR) 

blir nesten samsvarande med GassROR. 

  

Representantskapet gjorde slikt vedtak: 

Representantskapet stiller seg positiv til henvendelsen fra  kommunene Rauma, Vestnes og Nesset om å 

bli medeiere i GassROR IKS. Representantskapet ber styret utrede hvilke betingelser som må legges til 

grunn for at disse 3 kommunene kan bli medeiere.  Utredningen legges fram for Representantskapet til 

behandling.  De 3 kommunene må evt. legge vedtatte betingelser til grunn for sine respektive søknader 

om medeierskap. 

Kva er GassROR IKS? 
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GassROR IKS er eit næringspolitisk samarbeid mellom kommunane Aukra, Midsund, Molde, Eide og 

Fræna, samt Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Av årsmeldinga for GassROR IKS for 2012 går det følgjande fram om selskapet: 

 

“GassROR IKS ble stiftet i 2005 som en følge av et samarbeid mellom Aukra, Eide, Fræna, Midsund 

og Molde om ilandføring av gass fra Ormen Lange til Aukra. Selskapet er et fond som skal finansiere 

næringsutvikling i regionen basert på at 10% av eiendomsskatten som kommunene får fra Ormen 

Lange anlegget skal gå til fondet, eller minimum 25 kroner pr innbygger i de eierkommunene som ikke 

har slike inntekter. Møre og Romsdal fylkeskommune ble medeier i selskapet i 2006. Selskapet er 

registrert i Aukra kommune med adresse Aukra Næringshage,6480 Aukra. Selskapet har ingen 

ansatte.” 

 

Formål og strategi: 

Av vedtektene til selskapet går det fram at virkeområdet skal vere avgrensa til prosjekt og tiltak som 

eigarkommunane har nytte av. Selskapet sitt formål er å medverke til utvikling av: 

• Infrastruktur (veg, flyplass, sjøvegs trafikk, breiband, vass- og gassforsyning). 

• Tilrettelegging for næringsutvikling (generelle utviklingstiltak, utgreiingar, industriområde, 

kunnskapsinfrastruktur). 

• Forsknings- og utviklingsprosjekt. 

• Aukra som framtidig gassknutepunkt og bruk av gass i heile regionen. 

 

Støtte frå selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lån eller aksjekapital. Bedriftsretta tiltak 

kan ikkje støttast. GassROR IKS skal bidra til effektiv leiing av interkommunale/regionale tiltak 

innanfor selskapet sitt virkeområde. 

 

Økonomi:  

Som ovanfor nemnt skal 10% av eigedomsskatten kommunane får som følgje av Ormen Lange-

utbygginga, overførast til selskapet. Som eit minimum skal kvar eigarkommune betale inn 25 kroner 

pr. innbyggar pr. 01.01 i budsjettåret. Dette beløpet vert indeks regulert med 5% kvart år frå 2012. 

Selskapet hadde i 2013 eit overskot på kr 2 823 013. Dette vert lagt til selskapet sin aksjekapital som 

då vil utgjere kr 32 458 510 

 

Styre og representantskap 2013: 

 

Representantskapet, som er selskapet sitt øvste organ:  

• Ordfører Aukra kommune, Bernhard Riksfjord.  

• Varaordfører Aukra kommune, Helge Kjøll jr.  

• Ordfører Eide kommune, Ove Silseth  

• Ordfører Fræna kommune, Nils Johan Gjendem  

• Ordfører Midsund kommune, Einar Øien  

• Ordfører Molde kommune, Torgeir Dahl  

• Fylkesordfører i Møre og Romsdal fylkeskommune, Jon Aasen  

 

Styre: 

Leiar  Arne Sverre Dahl, Molde kommune   2 år  

Nestleiar  Per Øvermo, Fræna kommune  2 år  

Styremedlem  Monica Kjøl Tornes, Eide kommune  1 år  

Styremedlem  Dagfinn Aasen, Aukra kommune  1 år  

Styremedlem  Anne Oterhals, Midsund kommune  1 år  

Styremedlem  Gro Kosberg, M og R fylkeskommune  2 år  
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Dagleg leiar: Steinar Melbø, dagleg leiar i Aukra Næringsforum, blir utleigd til GassROR IKS som 

dagleg leiar. 

 

Tiltak som har fått støtte siste året: 

 

 
 

 

 

Føresetnader for medeigarskap for kommunane Rauma, Vestnes og Nesset: 

 

Representantskapet behandla saka den 10.april 2014 i sak 2/14 og la til grunn følgjande føresetnader 

for medeigarskap for Nesset, Vestnes og Rauma: 

 

1. De 3 kommunene skal betale 200 000 kroner hver som innskuddskapital. Det er samme beløp 

som de øvrige 6 kommunene/fylkeskommunen betalte ved etableringen av selskapet i 2006. Det 

gir de 9 eierkommunene /fylkeskommunen en lik eierandel på 11,11 %. De årlige bidragene 

blir i henhold til gjeldende vedtekter. 

2. Representantskapet utvides med 3 medlemmer, fra 7 til 10. Representantskapets leder har 

dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret utvides fra 6 til 9 medlemmer. 

3. Utkast til Selskapsavtalen og Deltakeravtalen for GassROR IKS endres i henhold til forslaget 

som styret fremmet og godkjennes som grunnlag for at Nesset, Rauma og Vestnes kan søke om 

å bli medeiere i GassROR IKS. 
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Vidare behandling av saka: 

Dei 3 kommunane må legge desse føresetnadene til grunn for ein eventuell søknad om medeigarskap. 

Innkomne søknader skal behandlast av representantskapet i GassROR IKS som så skal gi innstilling 

om opptak av nye kommunar som medeigarar. Søknadene skal så, saman med representantskapet si 

innstilling, leggast fram for dei noverande 6 eigarkommunane/fylkeskommunen for godkjenning. I 

samsvar med §9 i Selskapsavtale krev opptak av nye medeigarar tilslutning frå alle dei andre 

eigarkommunane/fylkeskommunen. 

 

 

Vurdering 

Det pågår no eit omfattende arbeid i regi av Romsdal Regionråd for å utvikle og styrke samarbeidet 

mellom kommunane i regionen for å framstå som ein offensiv og attraktiv bo-, arbeids- og 

serviceregion. Ei utviding av GassROR IKS vil styrke næringsutviklinga og samfunnsutviklinga 

generelt i heile Romsdal. For Nesset kommune vil dette innebere å kunne sjå lokale utviklingstiltak i 

ein større regional samanheng. 

Rådmannen vil med dette utgangspunkt rå til at Nesset kommunestyre søkjer GassROR IKS om 

medeigarskap på dei premissar som går fram av brev datert 23.april 2014. (Vedlegg 1 til denne saka)  

 

Økonomiske konsekvenser 

Innskotskapital kan reknast som aksjekjøp og bli finansiert som investering ved bruk av Kraftfondet. 

 

 

Betydning for folkehelse 
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GASSRORg.

Aukra 23. april 2014

Til
Nesset kommune v/ ordfører Rolf Jonas Hurlen
Rauma kommune v/ ordfører Lars Olav Hustad
Vestnes kommune v/ ordfører Geir Inge Lien

MEDEIERSKAP I GASSROR IKS

Det vises til henvendelsen fra kommunene Nesset, Rauma og Vestnes om
muligheten for å bli medeiere i GassROR IKS. Representantskapet behandlet
henvendelsen i møte 13.12.2013 og stilte seg da positiv til en utvidelse.

I regi av Romsdal Regionråd pågår det et omfattende arbeid for å utvikle og
styrke samarbeidet mellom kommunene i Molde-regionen slik at regionen
framstår som en offensiv og attraktiv bo-, arbeids- og serviceregion. En utvidelse
av eierskapet i GassROR IKS vil styrke selskapets muligheter for å bidra både til
næringsutvikling og samfunnsutvikling generelt i hele Molderegionen. Dette vil
også bidra til å forenkle det politiske samarbeidet i regionen siden GassROR IKS
med en slik utvidelse vil omfatte alle de 8 medlemskommunene i Romsdal
Regionråd i tillegg til Møre og Romsdal fylkeskommune som bl.a. har en viktig
rolle som regional utviklingsaktør.

Representantskapet ba styret utrede hvilke betingelser som må legges til grunn
for at disse 3 kommunene kan bli medeiere. Styret la frem sitt forslag til
betingelser som representantskapet behandlet i møte 10.4.2014. Fra protokollen
fra dette møtet fremgår følgende:

Sak 2/14 Betingelser for at 3 nye kommuner kan bli medeier i
GassROR IKS
GassROR IKS fikk sommeren 2013 en henvendelse fra kommunene
Nesset, Rauma og Vestnes om muligheten for å bli medeier i selskapet. I
møtet høsten 2013 stilte representantskapet seg positiv til henvendelsen
og ba styret utrede hvilke betingelser som skulle legges til grunn for å ta
inn 3 nye eierkommuner.

På bakgrunn av det utsendte notatet redegjorde styrets leder Arne Sverre
Dahl for styrets innstilling til de 3 spørsmålene som var reist:

Hva skal de 3 kommunene betale for å bli medeiere, og hva blir de
årlige bidragene?
Hvordan skal selskapet organiseres og ledes med 9 eiere?
Hvilke endringer vil dette medføre i de styrende dokumenter?

GassRORIKS,Holmsundet 4, 6480 Aukra. Side - 1 -
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Vedtak: Med visse justeringer sluttet representantskapet seg til styrets
forslag til betingelser for at kommunene Nesset, Rauma og Vestnes skal
kunne bli medeiere i GassROR IKS, der hovedpunktene er:

De 3 kommunene skal betale 200 000 kroner hver som
innskuddskapital. Det er samme beløp som de øvrige 6
kommunene/fylkeskommunen betalte ved etableringen av selskapet
i 2006. Det gir de 9 eierkommunene /fylkeskommunen en lik
eierandel på 11,11 %. De årlige bidragene blir i henhold til
gjeldende vedtekter.
Representantskapet utvides med 3 medlemmer, fra 7 til 10.
Representantskapets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styret utvides fra 6 til 9 medlemmer.
Utkast til Selskapsavtalen og Deltakeravtalen for GassROR IKS
endres i henhold til forslaget som styret fremmet og godkjennes
som grunnlag for at Nesset, Rauma og Vestnes kan søke om å bli
medeiere i GassROR IKS.

De 3 kommunene må nå legge disse betingelser til grunn for en eventuell søknad
om medeierskap. Innkomne søknader skal så på nytt behandles
representantskapet i GassROR IKS som skal avgi sin innstilling om opptak av nye
kommuner som medeiere. Søknadene sammen med representantskapet
innstilling skal deretter legges frem for de nåværende 6
eierkommunene/fylkeskommunen for godkjenning. I samsvar med §9 i
Selskapsavtale krever opptak av nye medeiere tilslutning fra alle de andre
eierkommunene/fylkeskommunen.

Det er et ønske om at de aktuelle kommunene fremmer sine formelle søknader
tidligst mulig slik at søknadene kan behandles tidlig høsten 2014 med sikte på
iverksettelse fra 1. januar 2015.

Med vennlig hilsen
GassROR IKS

Bernhard Riksfjor Arne Sverre Dahl
Leder representantskapet Styreleder

GassRORIKS,Holmsundet 4, 6480 Aukra. Side - 2 -
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Nesset kommune Arkiv: 144 

Arkivsaksnr: 2012/60-10 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 45/14 08.05.2014 

Nesset kommunestyre  22.05.2014 

 

Rullering av strategisk næringsplan med tiltaksplaner 2014-2017 

Vedlegg 

1 Strategisk Næringsplan for Nesset - tiltaksdelen - følgebrev 

2 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR NESSET - versjon april 2014 

 

 

Rådmannens innstilling 

Strategisk næringsplan for Nesset kommune 2014 – 2017, legges ut til offentlig høring. Høringsfrist 

settes til 01.07.2014. 

 

 

Saksopplysninger 

Vedtak i Nesset formannskap – 03.01.2014 

Rullering av strategisk næringsplan skal skje våren 2014, og oppdatert næringsplan med egen 

tiltaksdel legges frem for formannskapet 08.05.14. Nesset Næringsforum AS skal ha det 

koordinerende ansvaret for gjennomføring av arbeidet. 

 

Følgende 5 satsingsområder skal inngå i strategisk næringsplan: 

ABS – kommune Ansvar: Nesset kommune 

Reiseliv Ansvar: Nesset Næringsforum AS 

Industri/Nyskaping: Ansvar: Nesset Næringsforum AS 

Energi: Ansvar: Nesset Kraft AS 

Landbruk/skogbruk: Ansvar: Nesset kommune 

 

Strategisk næringsplan skal ha virkning for perioden 2014 – 2018. 

 

De ansvarlige enhetene utfordres til å gjennomgå de foreslåtte tiltakene og stake ut veien videre 

gjennom konkrete forslag med utgangspunkt i de muligheter og utfordringer som næringene har. 

Forslagene presenteres på et møte i Tiltaksnemnda, tirsdag 11. februar 2014, kl. 09:00. 
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I møte i tiltaksnemnda 11. februar ble planen gjennomgått. Medlemmene gikk igjennom alle 

strategiene og kom med innspilling til endringer. Nesset Næringsforum As har hatt ansvaret for 

koordinering av arbeidet. Det har forøvrig vært utpekt ansvarlige for hvert av de 5 satsingsområdene. 

Disse har igjen involvert og engasjert deltagere som har vært med i utarbeidelsen av planen slik den 

foreligger. 

Vurdering 

Rullering av strategisk næringsplan legges ut til offentlig høring for at alle interesserte kan få komme 

med sine innspill. Høringene vil deretter følge den videre politiske saksgangen. 

Økonomiske konsekvenser 

Tiltak som medfører kostnader må innarbeides i kommunens budsjett. 

 

Betydning for folkehelse 
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Nesset Næringsforum as 

Org.nr. 986916008 

Næringshagen 

6460 Eidsvåg i Romsdal 

Telefon: 71 23 35 33 

Telefax:  71 40 54 31 

Mobil:    957 22818 

E-post:             ulrik@nessethagen.no 

Nettadresse:   www.nessethagen.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nesset kommune 

Rådmannen 

6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 

 

 

 

 
Deres ref.: Vår ref.: SNP/usm Eidsvåg, 02.05.2014 

  

- 
 

Strategisk Næringsplan – oversendelse av tiltaksdelen 
 

Vedlagt følger tiltaksdelen av Strategisk Næringsplan for Nesset som er utarbeidet i 

forbindelse med rullering av plandokumentet. Prosessen med utarbeidelse av 

tiltaksplaner for de fem satsingsområdene har vært koordinert av Nesset 

Næringsforum AS. Ansvarlig innenfor de angitte områder har vært: 

 

 ABS-kommune  Nesset kommune v/rådmannen 

 Reiseliv   Nesset Reiselivslag v/ styret 

 Industri og nyskaping Nesset Næringsforening v/styret 

 Energi    Nesset Kraft AS v/daglig leder 

 Landbruk   Jordbrukssjefen og Skogbrukssjefen 

 

Det er lagt vekt på at selve planen skal være så konkret som mulig. Det er å håpe at 

når planen blir lagt ut til offentlig ettersyn, så vil den utløse engasjement og nye 

innspill som kan bidra til at sluttproduktet blir et nyttig arbeidsredskap i 

videreutviklingen av Nesset. Takk for oppdraget. 

 

Med vennlig hilsen 

Nesset Næringsforum AS 

 

 
Ulrik Sverdrup Molton 

Daglig leder 

 

Vedlegg: Strategisk Næringsplan for Nesset - Tiltaksplaner 
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1

Rulleringav

Strategisknæringsplan
for Nesset-2014

TILTAKS-
PLANER
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2

INNLEDNING
Nessetkommunevedtoki 2006en StrategiskNæringsplanetter en omfattendeplanprosessmed
involveringavmangemenneskermedinteresse ogengasjementfor næringsutvikling.Resultatetav
planarbeidetendteopp i følgendehovedmål:

� Økt næringslivsvekst
� Nessetkommuneskalinnen2015ha snudddennegativeutvikling i

befolkningsutviklingen
� Satsepået dynamisk,ungt ogutadrettet image

Påbakgrunnavde tre hovedmålenei denstrategiskenæringsplanenfor Nesset(SNP),ble det vedtatt
fem satsingsområdermedegnedelmålog forslagtil strategiskegrepoggjennomføringsforslag:

1. Arbeids-, bo- og servicekommune(ABS-kommune)

2. Reiseliv

3. Industriog nyskapning

4. Energi

5. Landbruk,skogbruk

NessetNæringsforum AShargjennomkommunensbehandlingavSNPfått enkoordinerenderolle. I
tråd medde føringersomer lagt for planarbeidetskalplanenrevideresi forhold til nasjonalemål,ny
kunnskap,nyeregionaleføringerogikkeminst,nyelokalebehov.

Tiltaksnemnda

Prosjekteier

og

styringsgruppe

ABS-kommune

Prosjektledelse:

Nessetkommune

Reiseliv

Prosjektledelse:

Næringshageni
samarbeidmed
reiselivslaget.

Industri

Prosjektledelse:
Næringshagen

Energi

Prosjektledelse:
NessetKraftAS

Landbruk

Prosjektledelse:

Landbruksavdelinga

i kommunen

Næringshagen med
det koordinerende

ansvar.
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Forå gjennomføredette arbeideter det nedfeltat det skalutarbeidestiltaksplanerfor de fem
satsingsområdene.Dettedokumenteter en rulleringavStrategiskNæringsplanoginneholder
tiltaksplanerfor de fem strategiområdene.Arbeidsfordelingennår det gjelderutarbeidelseav
tiltaksplanerer i samsvarmedoversiktennedenfor:

H
ov
ed
m
ål UtvikleNessettil å bli et

attraktivt valgnår
menneskerskalvelgeet
stedå bo ogarbeide

OmsetteNessets
fortrinn innenkultur,
tradisjonerog
naturopplevelsertil
lønnsomforretning

Skapeflere
arbeidsplasserpå
områderder Nesset
harnaturgitte,
komparative fortrinn

Utnytte mulighet
som
kraftkommunetil
å fremme
næringsutvikling

Opprettholde
verdiskapingai
landbruket

Sa
ts
in
gs
om
rå
de
r

Fellesvisjon
Sentrumsutvikling
Kommuneplanrullering
Boligbygging
Tilretteleggefor kulltur
ogarbeidi lagog
organisasjoner
Næringsutviklingsskal
ivaretasav
næringshagen
Utviklebygdelagene
Offentligservicekontor

Overordnet
strategiplan
Utviklefelles
produktpakke
Fellesmarkedsføring
Etablereen felles
salgs- og
markedsorganisasjon

Mekanisk:
Kompetanseutvikling
ogFoU
Aluminium:
Fortrinninnen
gjenvinningsindustri
en
Bergverk:
Konvertere
kartleggingtil
virksomhet

Lave,
forutsigbare
strømprisertil
alle
Småkraftverki
regiav
grunneiereog
NessetKraft
Fullførutbygging
avbredbåndog
fiberkabel
Tilretteleggefor
alternative
energikilder

Synliggjøre
landbruketlokalt
Bedre
økonomien
Sikre
rekrutteringen
Næringsutvikling
medbasisi
landbruketog
bygdene
Arealplanlegging
pålandbrukets
premisser
Strategifor
utviklingav
naturbasert
næringsliv

ABS-kommune Reiseliv
Industri &
nyskaping

Energi Landbruk

A
ns
va
r

Nesset kommune v/
rådmann Liv Husby

Nesset
Reiselivslag

Nesset
Næringsforening

Nesset Kraft
AS v/daglig

leder Knut Arne
Vike

Skogbrukssjefe
n og

jordbrukssjefen
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SATSINGSOMRÅDE1 NESSETSOMABS-KOMMUNE
Arbeidetinnenforsatsingsområdet”Nessetsom!BS-kommune”har vært ledet av
rådmannLivFleischerHusby.

Hovedmål

UtvikleNessettil åbli et attraktivt valg,nårmenneskerskalvelgeet stedå bo og
arbeide.Øketilflytning til Nessetmedspesiellfokuspåutflyttede Nessetgjeldinger.

Delmål

Nessetkommuneskalinnen2015fremståmedet samordnettjenestetilbudoverfor
næringslivetogbidra til positiveholdningertil næringsutvikling.Videreskalrammene
for et livskraftigsentrummedengodfunksjonell,estetiskogmiljømessigutforming,
værepåplass.

Hovedutfordringer

� Eidsvågharstyrketsegsomhandelssentrum, menhar fortsatt en handelslekkasje

� Befolkningsutviklingeni kommunen

� Samarbeidmellomnæringslivogkommunenom næringsutvikling

� Kommunensomaktivpådriverfor næringsutvikling
� Kommunenhar lavarbeidsplassdekningogstor utpendling

� Begrensetantallbyggeklaretomter

� Opprettholdeet høytservicenivåtil innbyggerne.

Strategier

1. Utvikleet sterkt ogurbantsentrum,medservicefunksjonerogtilbud
sombidrar til økt trivsel,bosettingoghandel.

2. Nessetkommunesom”næringsvennligkommune”

3. Bidraaktivt medtilretteleggingavtomter for øktboligbygging

4. Styrkekommunensimagei mediasomattraktiv ogutviklingsorientert,
samtbedrekapasitetenpåinterne funksjonerrettet mot nyeinnflyttere.

5. Rulleringavboligpolitiskhandlingsplan.
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Tiltaksplaner

Strategi1: Utvikle et sterkt ogurbant sentrum,med
service-funksjonerog tilbud sombidrar til økt
trivsel, bosettingoghandel.

Tiltak 1.1: Sentrumsutviklingfor å definereet tydelig ogsterkt
sentrummedfunksjonersomskalbidra til økt
bosettingogøkt handel,urbaniseringogfortetting

Status: Reguleringsplanarbeidetpågår.Utfordringermedfremdrift grunnet
påleggfra myndigheteneom utredningeravgrunnforhold.

Formål: Positivbefolkningsutviklingi kommunengjennomforskjønningav
kommunenssentrumtil et attraktivt områdefor handelogrekreasjon.
Etattraktivt sentrumtrekkermennesker,hvilketvil påvirke
kjøpemønsteret,medmindrehandelslekkasjeogøkt omsetning,som
igjenvil bidratil lokalutviklingogvekst.

Beskrivelseav
tiltaket:

Etablereen sentrumsplansomdannergrunnlagfor utvikling.Iverksette
arbeidetmht å forskjønneområdetogtydeliggjøregangog
kjøremønster,samtetableregrønnelungerogstrandpromenadefor
rekreasjonogfritid.

Ansvarfor
gjennomføring:

Nessetkommunev/Rådmann

Fremdriftsplan: Vedtatt sentrumsplanmedreguleringsplan2014.Setteavmidlerpå
budsjett for året 2014medoppstartavarbeideti løpetav2014.

Økonomi: FinansieresavNessetkommune,grunneiereog
tettstedsutviklingsprogrammeti MøreogRomsdalFylkeskommune
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Strategi1: Utvikle et sterkt ogurbant sentrum,med
service-funksjonerog tilbud sombidrar ti l økt
trivsel, bosettingoghandel.

Tiltak 1.2: Etableringav flerbrukshall i Eidsvåg.

Status: Flerbrukshaller vedtatt bygget.Arbeidethar imidlertid stoppetgrunnet
myndighetenespåleggom utredningeravgrunnforhold.

Formål: Positivbefolkningsutviklingvedå tilretteleggefor et bedretilbud for
barnogungesoppvekstvilkår,medfokuspå idrett ogfysiskaktivitet.

Beskrivelseav
tiltaket:

Tiltaketer organisertavNessetkommune,ogplanerforeligger.

Ansvarfor
gjennomføring:

NessetKommunev/Rådmann

Fremdriftsplan: 2015– 2016

Økonomi: Nessetkommune,Spillemidler..
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Strategi1: Utvikle et sterkt ogurbant sentrum,med
service-funksjonerog tilbud sombidrar til økt
trivsel, bosettingoghandel.

Tiltak 1.3: Tilretteleggefor sentrumsnæreleiligheter

Status: Arbeideter såvidt startet medutgangspunkti leiligheterfor
allemålgrupper.

Formål: Positivbefolkningsutviklinggjennomå tilrettelegge
overgangsboligerfor ungevoksnei etableringsfasen,samt
innflyttere somønskerleie før eie.

Beskrivelseav
tiltaket:

Definereområdersomer aktuellefor boligutviklingi
sentrum,inngåavtalerom kjøpaveiendommedprivate
grunneiere.

Ansvarfor
gjennomføring:

Nessetkommunenv/Rådmann

Fremdriftsplan: 2013– 2016

Økonomi: TilskuddsordningergjennomHusbankenogOPSavtaleom
etablering.
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Strategi2: Nessetkommunesom”Næringsvennlig
kommune”

Tiltak 2.1: Etableringav fastemøtepunkterfor bedre
kommunikasjonmellom privat ogoffentlig sektor.

Status: Kommunenognæringsliveter lite samkjørt- et frokostmøteer
gjennomførti 2013ogengodstart påetableringavfastemøtepunkter.

Formål: Flerearbeidsplassergjennombedresamarbeidogkommunikasjon
mellomkommunenognæringslivetfor øvrig,medgjensidig
informasjonsutveksling.

Beskrivelseav
tiltaket:

KommunenvedNæringskonsulentinnkallernæringslivsaktørenetil
møtemedet temasomer interessantfor næringslivet.Hensiktener å
hafokuspåhvakommunenkangjørefor næringslivetogom det er
aktueltmedsamarbeidsprosjekt.Viktigmedåpenkommunikasjoni
møtene,somkanbidra til å fremkallekreativetankeroggodeideer.

2 – 4 møterhvert år.Detserveresen lett frokost i møtene.

Ansvarfor
gjennomføring:

Næringsavdelingeni Nessetkommunev/næringskonsulent i samarbeid
medNessetNæringsforumAS

Fremdriftsplan: 2014- 2016

Økonomi: Kommunenfinansiererdette tiltaket.
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Strategi2: Nessetkommunesom”Næringsvennlig
kommune”

Tiltak 2.2: Videreutviklekommunensrolle somen aktiv og
utadrettet medspiller i arbeidetmed
næringsutvikling.

Status: Kommunenhargjennomførtet vellykketomdømmeprosjekt,ogi
videreføringenavdette arbeideter det ønskeligå ytterligerestyrke
kommunensrolle somen aktivogpositivmedspillernårdet gjelder
utviklingav næringsliveti kommunen.

Formål: Flerearbeidsplasservedat kommunenyter merservicetil næringslivet
ognæringslivetskalføleat Nessetkommunetar depåalvorogbidrar
aktivt til utviklingogetableringavnyearbeidsplasser.

Beskrivelseav
tilta ket:

1. Kommunenskalnårdet er ønskeligværerepresentertpåmøter
i de lokaleNessetNæringsforening,NessetHandelsforeningog
NessetReiselivslag.

2. Kommunenlagerenplanfor å besøkebedrifter i kommunen,
gjernekombinertmedmøtevirksomhet– årlig.

Ansvar for
gjennomføring:

Næringsavdelingeni Nessetkommunev/Næringskonsulenti samarbeid
medNessetNæringsforum

Fremdriftsplan: 2014– 2016

Økonomi: Kommunenfinansiererdette.
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Strategi2: Nessetkommunesom”Næringsvennlig
kommune”

Tiltak 2.3: Foreta en gjennomgangavkommunens
virkemidler i forhold til næringsutvikling.

Status: Kommunenforvalter flere økonomiskestøtteordningerog
virkemidlerinnrettet mot næringsutvikling.Disseer:
a.Mardølafondet– stipend,aksjekapitaloglån.Forvaltningsorgan:
Egetstyre.
b. Kraftfondet– tilskudd.Forvaltningsorgan:Formannskapet
c.Utviklingsfondetfor indreNesset– tilskudd.Forvaltningsorgan:
Egetstyre
d. Jordbruksfondetfor EresfjordogVistdal– tilskudd.
Forvaltningsorgan:Utvalgfor teknisk,næringogmiljø
e. Miljøfondet for EresfjordogEikesdal– tilskudd.Forvaltningsorgan:
Utvalgfor teknisk,næringogmiljø
f. RDA-midler– tilskudd.Forvaltningsorgan:Styreti Nesset
NæringsforumAS
g.hoppid-midler– tilskudd.Forvaltningsorgan:Styreti Nesset
NæringsforumAS

Formål: Å stimuleretil økt næringsutviklingi eksisterendeognye
virksomheterpåen måtesomer oversiktligogforutsigbarfor
søkerenogsamtidigsikrerenplanmessigforvaltningforankret i
kommunensstrategiskenæringsplan.

Beskrivelseav
tiltaket:

Foretaengjennomgangavde samledevirkemidlersomkommunen
disponerermedsiktepåen forenkling.Tiltaketomfatter ogsåen
vurderingavretningslinjerogvedtekter.

Ansvarfor
gjennomføring:

Rådmannen

Fremdriftsplan: 2014– 2015

Økonomi: Kommunenfinansiererdette.
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Strategi3: Bidraaktivt med tilretteleggingav
infrastruktur for økt boligbyggingpå attraktive
steder.Tiltak3.1:Tilretteleggeflere byggeklaretomter

Status: Flereområder/arealer i kommuneplanregulerttil
boligformål. Deter likevelønskeligå stimuleretil at det kan
klargjøresflere byggeklaretomter medtilrettelagt
infrastruktur.

Formål: Positivbefolkningsutviklingi kommunen,vedå kunnetilby
byggeklaretomter.

Beskrivelseav
tiltaket:

Kartleggehvilkestedersomer mestattraktive for
boligetableringi kommunen,medfokuspåbeliggenhetog
nærhettil et sentrum.

Definereogtilretteleggebyggeklaretomter i boligfelt for salg
for egenregningeller i samarbeidmedprivateutviklere.

Ansvarfor
gjennomføring:

Rådmannen

Fremdriftsplan: 2014 – 2017

Økonomi:
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Strategi4: Styrkekommunensimagei mediasom
attraktiv ogutviklingsorientert, samtbedre
kapasitetenpå interne funksjonerrettet mot
nye innflyttere.

-�256�-



13

Strategi5: Rulleringav boligpolitisk handlingsplan

Tiltak 5.1: Iverksetterullering av plan

Status: Nåværendeplangjeldertil 2013.

Formål: Positivbefolkningsutviklingi kommunen

Beskrivelseav
tiltaket:

Oppretten arbeidsgruppesomtar tak i eksisterendeplan,
rullerer ogarbeiderfrem en ny

Ansvarfor
gjennomføring:

Rådmannen

Fremdriftsplan: 2014 – 2015

Økonomi: Kommunen
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SATSINGSOMRÅDE2 REISELIV
Arbeidetinnenfordette satsingsområdetharvært ledet avlederPerOlavEidsæteri Nesset
Reiselivslag.

Hovedmål

ÅomsetteNessetsfortrinn innenkultur, tradisjonerognaturopplevelsertil
lønnsomforretningsvirksomhet

Delmål

A. Utviklekommunensattraksjonertil å bli blant Romsdalsbestbesøkte

B. Nessetskalbli aktivitets- ogopplevelseskommunenr. 1

Hovedutfordringer

� Folketallsutviklingeni kommunener enutfordring

� Opprettholdeet høytservicenivåbådeinnenforoffentligogprivat tjenesteytingpga
befolkningsutviklingen.

� Samarbeidmellomnæringslivogkommunenom næringsutvikling
� Kommunenhar lavarbeidsplassdekningogstor utpendling

� Eidsvågharstyrketsegsomhandelssentrum, menhar fortsatt en betydelig
handelslekkasje

Strategier

1. Styrkeinfrastrukturenogtilgjengelighetentil attraksjoneneog
aktivitetenei kommunen.

2. Satsepåaktiviteter ogopplevelsergjennom natur ogkultur
3. Kommunenskalværeen pådriverfor å tilretteleggefor allesomvil drive

medreiselivogturismei Nessetogskalstimuleretil kompetanseheving
blant aktøreneogmotiveredissetil å utviklesegogå samarbeide.

4. Størstmuligandelavverdikjedenskalliggei Nessetfor å sikreen
bærekraftigutvikling
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Strategi1: Styrkeinfrastrukturen og tilgjengelighetentil
attraksjoneneogaktivitetene i kommunen.

Tiltak1.1: Skapeen helhetliginformasjonsplan.

Status: Turistinformasjoneni Eresfjordfungererbra i dag.I Eidsvåger det etablert en
wi-fi løsningsomgir godtilgjengelighetogen løsningsomer tilpassetden
moderneturisten.

Formål: Turistenesomkommerskalfå godog tilstrekkeliginformasjonom området
ogde tilbud Nessethar, ogvi skalværesynligepånett oggjennomsosiale
medier.Turistforeningenestilbud skalogsåværerepresenterti vårebrosjyrer
ogkart.

Beskrivelseav
tiltaket :

Opprette samordnedeinformasjonspunkti ulikenivå:

o betjent turistinformasjon
o digital turistinformasjongjennomwi-fi
o ubetjent infostasjon/brosjyrestativpåhotell, serveringssteder

bensinstasjonerogdagligvareforretninger
o infotavlervedinnfartsårene
o arrangementsskilt/bannere
o webbasertinformasjonsverktøywww.visitmolde.no
o opplæringavguidekorpsmedkunnskapom lokaleattraksjonene
o sosialemediersomf.eks.FacebookogTwitter

Ansvarfor
gjennomføring:

Detmåopprettesei arbeidsgruppebeståendeavrepresentanterfra
reiselivnæringeni kommunenogreiselivsansvarligi kommunensomskal
utarbeideenhelhetliginformasjonsplan.

Framdriftsplan: Oppstart2014

Økonomi: Turistinformasjonenharpr. i dagstøttegjennomkommunen
Betjentturistinformasjon:50 000,-
Infotavlervedinnfartsårene:2 x 50000,- (påbegynt2014,ferdigstilles2015)
Arrangementsskilt/bannere:50 000,-
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Strategi1: Styrkeinfrastrukturen og tilgjengelighetentil
attraksjoneneogaktivitetene i kommunen.

Tiltak 1.2 Bedreadkomstentil Mardalsfossen.

Status: Attraksjonener engodtbevarthemmelighetmedvanskeligtilgangfor
turister. Deter myeskog,bløtt ogdårligsti i storedeleravtraseen-
utfordrendetilkommelighet.

Attraksjonener ogsålite kjent ogbesøkt,i forhold til verdiendenegentlig
representerer.Fossefalleter ogsået yndet turmål for befolkningeni Nesset
ogregionenfor øvrig.Attraksjonenbidrar til folksfysiskehelsepåen positiv
måte,mendagenssti setterbegrensningerfor mangepga.utfordrende
fremkommelighet.

Formål: TilgjengeliggjøreMardalsfossenslikat denpåverdensbasiskanmarkedsføres
somet fyrtårn innenreiselivssatsingeni regionen.Styrkedet lokalereiselivet
vedøkt trafikk ogøkt antallovernattingeri kommuneogi regionen.

Beskrivelseav
tiltaket:

o Etablereenopplevelsesveimeduniversellutformingogbru opp til
fossen

o Informasjonsstasjonsomforteller historientil Mardalsfossen.
o Tilretteleggeet naturligamfi vedfossen(formidling).

Ansvarfor
gjennomføring:

Deter opprettet et prosjektsomi dagjobbermedforstudiet i prosjektet,og
dekartleggerkostnader,finansieringskilder,eierforhold,verneområderosv.
DenneprosjektgruppabeståravProsjektlederi Vekstkommuneprogrammet
JohnHelgeFrøystad,BårdEilivOppigard(Eikesdalgrunneierlag),Gunnar
Astad(Nessetkommune),PiaT.Nordli (reiselivskonsulent),Klaasvan
Ommeren(Dovrefjellrådet),BjørnØlander(Nessetkommune)ogVegard
Bellingmo(MøreogRomsdalfylke).

Framdriftsplan: Nytrasétil Mardalsfossenvil ståferdigi august2012.

Nårdenneer ferdigstiltpåarbeidetmedfase2 ogopplevelserknyttet til
fossenstartesopp.

Økonomi: Overslag:2 000000,-

Merknader:
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Strategi1: Styrkeinfrastrukturen og tilgjengelighetentil
attraksjoneneogaktivitetene i kommunen.

Tiltak 1.3: VidereføreAursjøvegprosjektet

Status: Deter pr. i dagintet bevisstforhold til Aursjøvegensom
reiselivsprodukt,ogdet eksistereringenplanfor Aursjøvegensom
reiselivsprodukt.

Formål: ÅvidereutvikleogstyrkeAursjøvegensomreiselivsproduktgjennom
aktivmarkedsføring.

Beskrivelseav
tiltaket.

Detmåutarbeidesen planfor opprustningogbedringavAursjøvegen
somreiselivsproduktgjennom:

o å ryddeskoglangsveien
o skilting
o sikring
o brøytingogvarsling
o parkering
o markedsføring

Grunneierelangsveien,EikesdalSameieogNessetFjellstyremåtas
medi arbeidet.

Ansvar for
gjennomføring.

Eiernegjennomstyret for Aursjøvegen.

Framdriftsplan: Prosjektetstartesopp i 2014

Økonomi: Foreløpiguavklart

Merknader: Herer det etablert enprosjektgruppei samarbeidmedAktivMidt-
NorgeASogSunndalsverten.Prosjekteter i startgropa,mentar sikte
påå starteforprosjekt..
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Strategi1: Styrkeinfrastrukturen og tilgjengelighetentil
attraksjoneneogaktivitetene i kommunen.

Tiltak 1.4: Forbedreskiltingenog informasjonenved
Helleristningenepå Bugge.

Status. Det finnesen egenskjøtselsplander fylket ogkommunensamarbeider.
Deter skilt somviserseverdigheti beggeretninger.

Formål. Økebesøkstalletogpåsiktøkeinntjeningen.

Beskrivelseav
tiltaket:

Detmåsettesopp skilterlangsveienfra beggesidersomviserat her
finnesdet helleristninger.I tilleggmådet settesopp infotavlersom
forteller om Helleristningenepå flere språk.

Ansvarfor
gjennomføring.

Nessetkommunei samarbeidmedStatensVegvesen.
Fylkesarkeologen.

Framdriftsplan: Løpende

Økonomi. Foreløpigtilrettelegginger ferdigfinansiert.Driftskostnaderover
kommunebudsjettetogkostnadertil videreutvikling.Overslag:
500000,-
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Strategi1: Styrkeinfrastrukturen og tilgjengelighetentil
attraksjoneneogaktivitetene i kommunen.

Tiltak 1.5 Utvikle NessetPrestegardsomopplevelsesprodukt.

Status: Fjøsener ferdigombygdogoffisielt åpnet,ogfremstårsomet unikt
lokalefor selskap,kursogkonferanser.

Formål: FormidleBjørnson- ogprestegardshistorietil grupperog
enkeltpersoner,ogå utviklePrestegardensomkurs- og
konferansesenter.

Beskrivelseav
tiltaket.

MarkedsføringgjennomRomsdalsmuseet,Nessetkommunesin
hjemmesideoggjennomreiselivslaget.

Ansvarfor
gjennomføring:

Nessetkommunekultur ogservicekontoreti samarbeidmed
reiselivskonsulent.

Framdriftsplan. Driftsformenbørvurderes.Skaldet drivesprofesjonellutleie somkurs-
ogkonferansestedmådet påplassendriftsorganisasjon.

Økonomi: Egetkommunaltbudsjett.
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Strategi1: Styrkeinfrastrukturen og tilgjengelighetentil
attraksjoneneogaktivitetene i kommunen.

Tiltak 1.6: Merkingogryddingav turstier.

Status: Med unntak av DNTstier er det få turstier i Nessetsom er merket og skiltet
og enda færre som er merket av på kart. Dette gjør det vanskeligfor de
besøkende(og lokalbefolkning)å finne turstiene. Nessetkommune har en
rekke fantastisketurmål, og da snakkervi ikke bare om toppturer, men like
gjerne om en tursti som går langsfjøresteinene.I tillegg finnes det mange
lokale perler/sjeldne biotoper (turmål) som kan løftes frem i lyset.
Utviklingeni landbruketog naturen gjør ogsåat det er mangelokaleturstier
somer i ferd medå groned.

Formål: Å fremmevandreturismeni kommunenogå få kommunentil å fremståsom
et stedfor vandringi alleulikeformer oginformereom uniknatur, samtidig
haet organiserttilbud til turister somkommerhit somønskerlettere
aktiviteter.

Beskrivelseav
tiltaket.

Rydde,merkeogskilte10 turstier per bygd.Dissetrengerikkeværelange,
menbør ledetil et mål.Dersomdet ikkeer etablert enskiltmali bygda
anbefalesdet at malenfor Aursjøvegenfølges.

Ansvarfor
gjennomføring:

Bevilgingav midler til gjennomføring– kommunen.Det må være et lokalt
eierskaptil selveprosjektene.Lokalelag og foreninger.Tett samarbeidmed
Molde og Romsdal Turistforening og Kristiansund og Nordmøre
Turistforening.

Framdriftsplan. o Avsettemidler
o Forespørrebygder
o Igangsetteprosjekter
o Gjennomføring
o Avleveredokumentasjonavturstier til karttiltaket

Økonomi: Totalt:605.000,-
Perbygd:55.000(11bygder)
1.500,- Planlegging/utvelgelseavstier,dokumentasjoni forhold til kart
14.000,- Skilt/påler
2.000,- Merkemateriale
7.500,- Rydding
30.000,- Infotavle

Merknader: Hengersammenmed tiltak 1.2. Arbeidet her er startet på i 2010 gjennom
prosjektet”Nessetpåkartet”.
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Strategi1: Styrkeinfrastrukturen og tilgjengelighetentil
attraksjoneneogaktivitetene i kommunen.

Tiltak 1.7: Oppkjøringogmerkingav skiløyper,utarbeidelseav
løypekart.

Status: Deter oppkjørteløyper:Gammelsetra– Måsvatnet,Kanndalen,Langedalen,
Raudsandfjellet,Kleppen.EidsvågfjelletogRødfjellet� idrettslagethar fått
SMIL-midler til å lageløypekart.

Formål: Å fremmeskiturismenå få kommunentil å fremståsomet ideelt stedfor
skigåing.

Beskrivelseav
tiltaket.

Kartmedløypebeskrivelsemåutarbeides.Kartog informasjonvedløypestart.
Oppdatertløypeinformasjonpåinternett.

Ansvarfor
gjennomføring:

Lokaleidrettslagmedstøtte fra Nessetkommune– kultur, Nessetkommune
– næringogmiljø.

Framdriftsplan. Ferdigkart og informasjon– desember2010.Tiltaketfallernaturlig inn under
”Nessetpåkartet”- prosjektetsomer startet opp.

Økonomi: Kultur,næringogmiljø– arbeidstid.

Merknader. Sefor øvrigtilt ak1.2når det gjelderproduksjonavkart.
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Strategi1: Styrkeinfrastrukturen og tilgjengelighetentil
attraksjoneneogaktivitetene i kommunen.

Tiltak 1.8: Bedreinformasjonenom fiskemulighetenei fjord,
fjell, elv og ferskvann.

Status: Fjord:begrensetaktivitet, skyldesmangelpåtilbud, lite båtutleie.Elv:to store
aktører,mendet er plasstil flere. Ferskvann:mangemuligheter,dårlig
informasjonogmanglendemarkedsføring,mangelfullkultivering?

Formål: Bedreutnyttelseavpotensialet,det er muligfor flere aktørerå utnytte stor
ledigkapasitet.Man kansysammentilrettelagte pakkerhvormanf.eks.kan
kombinerefjell, elv ogfjordfiske,for å tiltrekke ossflere turister somer
interessertei fiske.Fellesfiskekort?

Beskrivelseav
tiltaket.

Informereom fiskemulighetenei fjellvann,elverog fjord, samtbåtutleie.

Ansvarfor
gjennomføring:

Privatereiselivsaktører,grunneiere,fjellstyret,Nessetkommune.Detbør
nedsettesenarbeidsgruppemedrepresentanterfra nevnteorganerfor å
utarbeideen fellesplanfor fiskei kommunen.

Framdriftsplan. Oppstarti løpetav2012.

Økonomi: Ukjent

Merknader. Hengernært sammenmedtiltak 1.2
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Strategi1: Styrkeinfrastrukturen og tilgjengelighetentil
attraksjoneneogaktivitetene i kommunen.

Tiltak 1.9: Etablerealpinanleggi Nesset.

Status: Detfinnes3 ulikealternativeri Nesset:

� Eikesdal,et størreområdemedplasstil flere skiheiserog
traseerbådeekstremkjørerogbarn

� Eresfjord,et mindreogmer ”familiært” alpinområde
� Vistdalsheia,et enkeltanleggi tilknytningtil et hytteområde

Allealternativeneavventergodkjenningavkommuneplan.Eikesdalhar
alleredeutbyggerpåplasssomønskerå startesåsnartsommulig.

Nessetharet sværtbegrensetbesøks-/overnattingsantalli
vinterhalvåret.Detteharbl.a.sammenhengmedat kommunenharet
sværtbegrensetaktivitetstilbudi vinterhalvåret.

MoldeogRomsdalTuristforeningharkonkreteplanerpågangom
byggingavny turisthytte i Kanndalen.Dettevil væreet løft for området
oget evt. alpinanlegg.

Formål: Skapeet vinteraktivitetstilbudsomøkerbesøks-/overnattingsantalleti
vinterhalvåret.

Beskrivelseav
tiltaket.

Disponerearealertil, regulereogbyggeut alpinanlegg.

Ansvarfor
gjennomføring:

Disponering(kommunedelplaner)oggodkjenningavregulering:Nesset
kommune

Utbygging:Investorer

Framdriftsplan.

Økonomi: Saksbehandleresarbeidmedferdigstillingavkommune- og
reguleringsplaner.Innleieavkonsulentertil utredningsarbeid.

Merknader.
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Strategi1: Styrke infrastrukturen og tilgjengelighetentil
attraksjoneneogaktivitetene i kommunen.

Tiltak 1.10: Tilretteleggeaktiviteter ogopplevelserfor personer
medbegrensedebevegelsesmuligheter
(lavterskeltilbud).

Status: Ingenstrategipr. i dag,sværtlite utviklet i kommunen.Detfinnesen
tursti langsVisamedtilrettelagte fiskeplasserfor funksjonshemmede.I
tillegger Eidsvågbadeplassetablert meduniversellutforming

Formål: Tiltrekke”lavterskelorganisasjoner”til å leggesineaktiviteter i
kommunen,samtat det er tilgjengeligfor lokalebrukere.

Beskrivelseav
tiltaket.

Eksempler:sti langsEidsvågelva,sti langsEiramedfiskeplasser,
tilretteleggingfra riksveifor fjordfiskevedPaulen.Finneet egnetvann
for innlandsfiskesomkantilretteleggesfor formålet.Natursti
tilrettelagt for funksjonshemmede(Prestneset). Kano- ogbåtutleie.
Scootertransporti samarbeidmedidrettslaget,Snøscooterklubbenog
Aktivitetstjenesten.

Ansvarfor
gjennomføring:

Opprette en arbeidsgruppesomharkompetanseinnenforområdet,
f.eks.:brukere,reiselivsaktører,fagpersoner(fysio- ogergoterapeut).
Denneskalsepåmuligetiltak ogtilrettelegging.

Framdriftsplan. Arbeidsgruppennedsettesi løpetav2012.

Økonomi: Ukjent

Merknader. Gruppenharsett pådette sommegetviktigdadet i fremtidenvil bli
stor fokuspådette ogdedestinasjonersomhargodelavterskeltilbud
vil nyte godt avde støtteordningersomer knyttet til dette.
Gjennomføretiltak i samsvarmeduniversellutforming.
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Strategi1: Styrkeinfrastrukturen og tilgjengelighetentil
attraksjoneneogaktivitetene i kommunen.

Tiltak 1.11: Etablerecruisehavni Eresfjord

Status: Nessetkommuneble høsten2011kontaktetavMolde HavnIKSsom
ønskerå etablereencruisehavnpåNaustei Eresfjord.

Formål: Eresfjordskalbli en kjent cruisedestinasjonsomresultereri økt
inntjeninghosaktørenei Nesset,samtbidratil å settekommunenpå
kartet i reiselivssammenheng.

Beskrivelseav
tiltaket.

Disponerearealertil, regulereogetablerecruisehavn.Etablereog
kartleggeturer i samarbeidmedDMR,markedsføringogsalgtil
cruiseselskaper.

Ansvarfor
gjennomføring:

VekstkommuneprogrammetNessetkommune,MoldeHavnIKS,
DestinasjonMoldeogRomsdal.Disponering(kommunedelplaner)og
godkjenningavregulering:Nessetkommune

Framdriftsplan. Salgtil cruiseselskaperstartervåren/sommeren2015, visningsturer
sommeren2014, prøveseilingersommeren2015, fasteseilingerfra
sommeren2016.

Økonomi: Egetbudsjett i prosjektplan.
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Strategi2: Satsepå aktiviteter ogopplevelsergjennom
natur ogkultur.

Tiltak 2.1: Markedsføringav Nessetsomreiselivsmerkevare.

Status: Vihar visjonen”JegvelgermegNesset”,menvi måvurdereom det trengsen
reiselivsstrategisomprofilerer reiselivsmerkevarenNessetbedre.

Formål: ProfilerehvaNessethar å tilby avulikeaktiviteterogopplevelser,samtvisetil
deulikeaktørenei kommunen.

Beskrivelseav
tiltaket.

ProfilerekommunengjennomVisitNorway,DestinasjonMoldeogRomsdal,
FjordNorgeogandremarkedsføringskanaler,samtgjennominternett og
sosialemedier.Redaksjonellomtalei lokalognasjonalmedia,deltakelsepå
messeri innlandogutland,representereogselgeNessetsom
reiselivsprodukt.Vier medpåweb-løsningentil DestinasjonMoldeog
Romsdali stedetfor å lagevåregenhjemmeside.

Ansvarfor
gjennomføring:

Opprettestilling:Reiselivskonsulent.

Framdriftsplan. Kontinuerligmarkedsføringi samarbeidmeddestinasjonsselskapet.

Økonomi: Kommunenfinansierergjennomeierskapi DestinasjonMoldeogRomsdal.
DelfinansieringbørogsåskjegjennomVekstkommuneprosjektet.

Merknader: Detteer generellmarkedsføringavNessetsomreiselivsmål.Setiltak 3.1
Opprettestilling:Reiselivskonsulent.
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Strategi2: Satsepå aktiviteter ogopplevelsergjennom
natur ogkultur.

Tiltak 2.2: GjøreNessetkjent somtoppturdestinasjon.

Status: DNTharnoenregelmessigarrangertetoppturer i Nessetpåvinteren.
Fjelleneer myebrukt, menikkei organiserteformer.Potensialeter
myestørrefor reiselivsaktørene.Skjortarenneter et godtetablert
vinterarrangementmedstørrepotensial.Det finnesmangegodebøker
i dag,bla.”Til toppsi Nesset”somgir godeturbeskrivelser.

Formål: Genererestørretrafikkmedpositivesynergieffekterpåovernatting,
bespisningogøvrighandel.

Beskrivelseav
tiltaket.

Markedsføringgjennominternett, sosialemedier,kart og
brosjyremateriale.Hainformasjonom uliketurer tilgjengeligtil en hver
tid.

Ansvarfor
gjennomføring:

NessetReiselivslagi samarbeidmedMoldeogRomsdalTuristforening,
KristiansundogNordmøreTuristforeningogDestinasjonMoldeog
Romsdal.NessetReiselivslag.

Framdriftsplan. Fortløpendemarkedsføring.

Økonomi: Finansieringgjennomlokale ogregionalefond.
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Strategi2: Satsepå aktiviteter ogopplevelsergjennom
natur ogkultur.

Tiltak 2.3: GjøreNessetkjent somklatredestinasjon(sommer
ogvinter).

Status: Eresfjorder et eldoradofor klatrerepåulikenivåer,alt fra ViaFerrata
(enferdigboltet klatrerute)til meravanserteruter for erfarneklatrere.
Eikesdalharblitt omtalt somet avverdensbestestederfor isklatring.

Formål: Genererestørretrafikk medpositivesynergieffekterpåovernatting,
bespisningogøvrighandel.

Beskrivelseav
tiltaket.

Markedsføringgjennominternett, sosialemedier,kart og
brosjyremateriale.Hainformasjonom uliketurer tilgjengeligtil en hver
tid.

Ansvarfor
gjennomføring:

NessetReiselivslagi samarbeidmedMolde ogRomsdalTuristforening,
KristiansundogNordmøreTuristforeningogDestinasjonMoldeog
Romsdal.NessetReiselivslag.

Framdriftsplan. Fortløpendemarkedsføring.

Økonomi: Finansieringgjennomregionaleoglokalefond
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Strategi2: Satsepå aktiviteter ogopplevelsergjennom
natur ogkultur.

Tiltak 2.4: Gi finansiellstøtte til aktørersomønskerå starte
opp medreiselivsbaserteaktiviteter ogovernatting.

Status: Kommunenhar i dagbegrensetstøtte til aktørersomønskerå starte
opp reiselivsbaserteaktiviteter.Nessethar få aktivitetstilbydere,og
dennetrendenmåsnusfor å hengemedi reiselivsutviklingeni
framtida.Turisteneserikkelengersåmyepåhvorde skalreise,men
hvaslagsaktiviteter somfinnesder.Damåtilbudet utvikles.

Formål: Åoppmuntretil å skapesinegenarbeidsplassfor å generere
arbeidsplasser/årsverk,for igjenå kunnetilby et bredt utvalgav
aktiviteter ogopplevelsertil besøkendei Nesset.

Beskrivelseav
tiltaket.

Nessetkommunebeståravfjord, elvogfjell, ogdet er ingen
begrensningerpåhvilkeutendørsnaturbaserteaktivitetervi kantilby
heleåret.Sykkel,ski,fotturer, jakt, fiske,klatring,isklatring,
kano/kajakk,ridningetc. - vi skalkunnetilby uteaktiviteter for enhver
smakogfysiskform. I tilleggharvi kulturhistoriefra steinalderenvia
Bjørnsontil kraftutbyggingogMardølasomsammenmedden
naturbaserteopplevelsengir osset fortrinn.

Ansvarfor
gjennomføring:

Denenkelteinitiativtakermedstøtte fra finansieringskilder

Framdriftsplan. Løpendeprogresjonstyrt avdenenkelteinitiativtaker

Økonomi: StøttegjennomKraftfondetbørværeet viktig framtidigvirkemiddelfor
reiseliveti Nesset,sammenmedandrefond ogtilskuddsordningeri
kommunen.Denenkelteaktørmåoppfordrestil å søkemidler
gjennomInnovasjonNorgeogandre,gjernei samarbeidmedNesset
NæringsforumASsomharoversiktoverde enkeltestøtteordningene
somer tilgjengeligetil enhvertid.

Merknader: Deter viktigat søknadersomgenerererarbeidsplasser/årsverkblir
prioritert fremfor søknaderfra aktørersomkunhardette som
tilleggsnæring.
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Strategi2: Satsepå aktiviteter ogopplevelsergjennom
natur ogkultur.

Tiltak 2.5: Gikonkret finansiellstøtte til aktiviteter somteater,
utespel,idrettsarrangementogulike ”dager”, samt
prioritere ressursertil disse.

Status: Deteksistereren vissfinansiellstøtteviakulturbudsjettetogdet gis
ogsåstøtte i form avarbeidskraft.Fond,privateaktørerogstatlige
støtteordningerer ogsåbidragsytere.

Formål: Ågjøredissearrangementenestørreogbedreogtrekkeflere folk til
Nesset.Dettevil føre til økt interessefor kommunenutad og
underbyggelokalpatriotisme.

Beskrivelseav
tiltaket.

Setteavmidlerogressursertil gjennomføringavarrangementer
innenforidrett ogkultur.

Ansvarfor
gjennomføring:

Kulturenheteni Nessetkommunei samarbeidmedlokalelagog
foreninger,evt. arrangementsansvarlig(setiltak 3.2)

Framdriftsplan. Kontinuerlig.

Økonomi: Ukjent
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Strategi3: Kommunenskalværeen pådriver for å
tilrettelegge for alle somvil drive medreiseliv
ogturisme i Nessetogskalstimulere til
kompetansehevingblant aktøreneog
motivere dissetil å utvikle segogsamarbeide.

Tiltak 3.1: Oppretteen permanentstilling: Reiselivskonsulent.

Status: KommunenhargjennomVekstkommuneprogrammethatt enen
personi 100%stillingsomjobbet utelukkendemot reiseliveti Nesset.
Forå opprettholde”trykket” i reiselivetogsåetter denne3-års
periodennåer over,mådet opprettesen stillingsom
reiselivskonsulenti kommunen.

Formål: Formåleter å sikrestadigvekstinnenreiseliveti kommunen.

Beskrivelseav
tiltaket.

Dennepersonenskalværeen utøvendereiselivskonsulentfor
reiselivslagetogbørha følgendearbeidsoppgaver:

- markedsføringavkommunenogenkeltaktører(ansvarfor
hjemmeside,brosjyrer,deltakelsepåmesserosv.)

- sekretærfor NessetReiselivslag
- arrangereulikekursfor å sikrekompetansehevingblant

aktøreneogå bistådemi produktutvikling,sikresamarbeid
mellomaktører

- væreen kontaktpersonfor destinasjonsselskapetogevt.
leverandører

- væreen aktivdel avturistinformasjonen(kontor i nærheten)
Ansvarfor
gjennomføring:

NessetReiselivslagogkommunen

Framdriftsplan. Oppstartjanuar2015

Økonomi: Reiselivslagetmedtilskuddfra kommunen.Overslag:600000,-

Merknader: Vekstkommuneprogrammetble forlengetut 2013.Etterperiodener
det nødvendigat det kommerpåplassen reiselivskonsulentsomkan
fortsette arbeidet.
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Strategi3: Kommunenskalværeen pådriver for å
tilrettelegge for alle somvil drive medreiseliv
ogturisme i Nessetogskalstimulere til
kompetansehevingblant aktøreneog
motivere dissetil å utvikle segogsamarbeide.

Tiltak 3.2: Frigjøredeler avKraftfondet til å satsepå reiselivet i
Nesset.

Status: Vihargodestøtteordningeri dag,menstoredeleravKraftfondetblir
brukt til å betalegammelgjeldogi begrensetgradtil reiselivog
næringsutvikling.

Formål: Stimuleretil nyetableringogutviklinginnenreiseliv.Øremerkemidler
til brukpåreiselivsnæringeni kommunen.

Beskrivelseav
tiltaket.

GjennomReiselivsplanenå arbeidefor åprioritere midler til
reiselivssatsingi fremtiden.

Ansvarfor
gjennomføring:

Nessetkommunev/kommunestyretogfondsstyrene.

Framdriftsplan. Umiddelbaroppstart.

Økonomi: Ukjent.

Merknader:
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Strategi4: Størstmulig andelavverdikjedenskalliggei
Nessetfor å sikreen bærekraftigutvikling.

Tiltak 4.1: Hafokuspå lokale leverandøreravaktiviteter og
produkter.

Status: Nessethar pr. i dagfå lokaleleverandøreravaktiviteter ogprodukter.
Manmåleie inn bla. turguider,fjellførereogklepperelangveisfra,fordi
manikkehardenkompetanseni kommunen.Deter et stort behovfor
kompetansehevinginnenforvisseområder.I et eksempelfra
fisketurismensermanat kundenestadigkrevermer avklepperne,man
måhautdannelseinnenfagetogmanhenterpr. i daginn klepperefra
Sverige.

Nårdet gjelderlokalmat er statuslikedan,det er få somproduserer
lokalematvarerogmanmåse overkommunegrensenfor å få tak i
godeprodukter.

Formål: Formåleter å påseat størstmuligdel avverdikjedenblir værendei
Nesset,ogpådenmåtensikreen bærekraftigutviklingogsårt
tiltrengte arbeidsplasserfor innbyggerne.

Beskrivelseav
til taket.

Utdanningavlokaleopplevelsesleverandører.Dersommansom
nyetablertreiselivsbedrifti Nessetkanvisetil at manakterå benytte
lokaleprodukter/opplevelsesleverandøreri ensøknadom midler,skal
disseprioriteresforan søknadersomikkehar til hensiktå benytte
ressurserlokalt.Forå kunnetilby lokaleopplevelsesleverandøreri
fremtidentrengermankompetansehevingpåulikeplan.Hermå
Næringshagenoghopp.idværeensentralaktøri forbindelsemed
kursarrangementer.

Ansvarfor
gjennomføring:

Framdriftsplan. Kontinuerlig

Økonomi: Ukjent

Merknader: Merknader:Dette tiltaket er genereltoggårpåå prioritere evt.
søknaderom midler.

-�277�-



34

Strategi4: Størstmulig andelavverdikjedenskalliggei
Nessetfor å sikreen bærekraftigutvikling.

Tiltak 4.2: Hafokuspåsamarbeidogsamhandlingmellom
aktører for å fremme lokal verdiskapning.

Status: Manserat det er en tendenstil lite samarbeidblant aktørerinnadi
kommunen,ogoverkommunegrensene,manserpånaboensomen
konkurrentfremfor en samarbeidspartner.Dennetrendenmåsnusfor
å i fremtidenkunnetilby det de tilreisendeetterspør.

Formål: Formåleter å utvikle reiseliveti Nessetog regionenfor øvrigsammen.
Vimåhengemedi denregionaleogglobaleutviklingenfor å kunne
konkurrereom turistene.

Beskrivelseav
tiltaket.

Dersommansomnyetablertreiselivsbedrifti Nessetkanvisetil at man
ønskerå samarbeideogsamhandlemedandreaktøreri en søknadom
midler,skaldisseprioriteresforan søknadersomikkehar til hensikt å
gjøredette.

Ansvarfor
gjennomføring:

Reiselivslagetskalstimuleretil samarbeidogsamhandlingi Nessetog
mellomkommunene.Herharogsåhverenkeltaktøret stort ansvarfor
egeninnsats.

Framdriftsplan. Kontinuerlig.

Økonomi: Ukjent

Merknader: Dette tiltaket er genereltoggårpåå prioritere evt. søknaderom
midler.

-�278�-



35

SATSINGSOMRÅDE3 INDUSTRIOGNYSKAPNING

!nsvaret for arbeidetmedsatsingsområdet”Industri ognyskapning”harvært Nesset
Næringsforeningv/styret

Satsingsområdeter primært innenaluminium,mekaniskindustriogbergverk.

HOVEDMÅL

Skapeflere arbeidsplasserpåområderder Nessetharnaturgitte,komparativefortrinn.

Delmål

Nessetskalfremståsomnyskapendevedå satsepånyebedrifter ogøkt
innovasjoni etablertebedrifter.

Hovedutfordringer

� Mangelpåprosjekterfor utnyttelseavmineral- ogbergverksressurser

� Mangelpået industrieltmiljø for kompetanseogteknologiutvikling

� Detmåarbeidesfor å skapemiljømessigtroverdighet

� Mangelpåtilgjengeligeogattraktivenæringsareal

Strategiskegrepoggjennomføring

Med utgangspunkti de problemstillingeneogutfordringenesomer nevntovenfor,haren
utformet følgendestrategier for industriognyskaping:

1. Arbeidefor å inspirereungetil å tenkenytt ogtil å skapeverdier
2. Videreutviklenæringshagensomarenafor bedriftsetableringer

ogkompetanseoverføring
3. Sikretilgjengeligenæringsareal
4. Kartleggegeologiskeressursersomgrunnlagfor

forretningsmessigvirksomhet
5. Gjennomføreenbærekraftigutviklingavdeponifor forsvarlig

lagringavavfall
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Strateginr.
1

Arbeidefor å inspirereungetil å tenke nytt og
til å skapeverdier

Tiltak nr. 1 Arbeidefor å utvikle barn ogungeskreativitet,
skapergledeog tro påsegselvvidereføresgjennom
arbeidetmedUngtEntreprenørskap.

Bakgrunn I Nessetdrivesdet alleredeet godt arbeidfor å utviklebarnogunges

kreativitet,skapergledeogtro påsegselvgjennomet samarbeidmellom

skole,næringslivogoffentligevirksomheter.

Formål Sikreat det etablerteoglangsiktigearbeidetmedUngtEntreprenørskap
videreføres.
Arbeidetmedentreprenørskapblant barnogungei Nessetskalbidratil å:

� Utviklebarnogungeskreativitet,skapergledeog tro påsegselv
� Gibarnogungeforståelsefor betydningenavverdiskapingog

nyskapingi næringslivet i Nesset
� Motiverebarnogungetil å kommetilbaketil Nessetetter endt

utdanning
� Fremmebarnogungessamarbeidsevneogansvarsbevissthet
� Giforståelsefor ogkunnskapom etikk ogregleri nærings- og

arbeidslivet
� Styrkesamhandlingeni lokalsamfunnet mellomnærings- og

arbeidslivetogskolene

Innhold Arbeidetskalgjennomføresi tråd meddenasjonaleføringenefor Ungt
Entreprenørskap.I dagdeltarbarnogungei Nesseti arbeidmed

� Vårt lokalsamfunn
� Elevbedrift
� Gründercamp
� Økonomiogkarrierevalg

Mellomskolenei NessetogNessetNæringsforumASer det enighetom at
arbeidetskalvidereføresogutviklesi samarbeidmednæringsliveti
kommunen.

Ansvar IndreNessetbarne- ogungdomsskule
Eidsvågbarne- ogungdomsskole
Nessetkommunev/Ordføreren
NessetNæringsforumAS
Næringsdrivendei kommunen

Fremdrift Pågående

Kostnad/
finansiering

Ca.30.000kronerpr. år/
NessetNæringsforumAS
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Strateginr.
2

Videreutviklenæringshagensomarenafor
bedriftsetableringerogkompetanseoverføring

Tiltak nr. 1 Delta i etableringogdrift av AuraNæringshageAS
Bakgrunn Forå kommei posisjontil å delta i det nye,nasjonalenæringshage-

programmet,ble AuraNæringshageASetablertmedhovedkontori Sunndal

ogavdelingskontori Nesset.

Formål Sikreat samlokaliseringsmiljøeti Nessetkunnevidereføresgjennom
langsiktig,offentlig grunnfinansiering.Formåleter videreå skape
fremtidsrettedeogkonkurransedyktigebedrifter i distrikteneundermottoet:
«Alltid plasstil en til! »

Innhold AuraNæringshageer en delavSIVAsnasjonalenæringshagenettverk.
Næringshagener en samlokaliseringavflere kunnskapsbasertevirksomheteri
et fellesskapsomframheversamarbeid,erfaringsdelingogkompetanse-
utvikling.

Ansvar AuraNæringshageAS

Fremdrift 2012– 2021

Kostnad/
finansiering

1.200.000kroner
Årligfinansiering:
SIVA 600.000kroner
MøreogRomsdalfylkeskommune 300.000kroner
Medlemsbedriftene 300.000kroner
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Strategi nr. 3 Sikretilgjengeligenæringsareal
Tiltak nr. 1 Etablerenæringsparkpå Toven
Bakgrunn Deter viktig for kommunenå ha tilgjengeligearealersomkantilbys til

næringsdrivendesomønskerå etableresegi kommunen.

Formål Tilretteleggefor næringsarealersomer ferdigregulertogsomkan
opparbeidesrasktmednødvendiginfrastruktursomvei,vann,kloakk,
elkraft ogfibertilknytning.

Innhold Etablereen næringsparkpåTovender det er tilrettelagt for at
virksomheterkanbyggesegopp raskti et attraktivt områdemedsentral
plasseringi forhold til sentraletrafikkåreri kommunenogi et fellesskap
medandrevirksomheter.Detutviklesen reguleringsplanfor
næringsparkensomgjørat igangsettingavbyggingkanskjeraskt.

Ansvar Utbyggeri samarbeidmedNessetkommune

Fremdrift Oppstartplanarbeidi 2013

Kostnad/
finansiering
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Strateginr. 3 Sikretilgjengeligenæringsareal
Tiltak nr. 2 Planarbeid– industri-/cruisehavni Eresfjord
Bakgrunn Påinitiativ fra EirawaterASer det igangsattarbeidmedreguleringsplanfor

industri-/cruisehavnvedVorpeneseti Eresfjord.

Formål Leggetil rette for å byggeendypvasskaii Eresfjord

Innhold Gjennomføringavarbeidmedreguleringsplanarbeidi samsvarmed
bestemmelsenei Plan- ogbygningsloven

Ansvar EirawaterAS/Nessetkommune/MoldeogRomsdalHavnIKS

Fremdrift Oppstartplanarbeidi 2012

Kostnad/
finansiering
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Strateginr. 4 Kartleggegeologiskeressursersomgrunnlag
for forretningsmessigvirksomhet

Tiltak nr. 1 Etablereet regionalt samarbeidfor å bli med i
nasjonaltmineralressursprogram.

Bakgrunn M&Rer landetsviktigstemineralfylkemålt i omsetning.I forhold til

betydningensomnæringenehar,burdelandområdenei regionenvært

myebedrekartlagt.

Formål Økekjennskapentil geologiskeressurseri regionengjennomdeltakelsei
sentralemyndighetersnasjonalekartleggingsprogram.

Innhold Drivepolitiskogfagligpåvirkningsfor å få gjennomførtgeofysiskemålinger
fra fly oghelikopteri M&Rmedutgangspunkti historiskkjente
forekomsteravgeologiskeressurser.

Ansvar NorgesGeologiskeUndersøkelse(NGU)/MøreogRomsdalfylkeskommune

Fremdrift 2014– 2020

Kostnad/
finansiering

Ukjent/FinansieringoverStatsbudsjettetgjennomprogramfinansiering

Merknad Regjeringenhar gitt Norgesgeologiskeundersøkelse(NGU)og

programmetMineralressurseri Nord-Norge(MINN)et tilsagnom 100

millionerkroneroverfire år for å kartleggemulighetenefor gullogandre

mineraleri nord.
Geofysiskemålingerfra fly oghelikopteri Nordland,TromsogFinnmark
utgjørstørstedelenavNGUssatsingi MINN.Med utgangspunkti de
geofysiskemålingeneblir det gjennomførtgeologiskoppfølgingmed
feltundersøkelser.
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Strateginr. 4 Kartleggegeologiskeressursersomgrunnlagfor
forretningsmessigvirksomhet

Tiltak nr. 2 Videreførearbeidetmed å sikreallerederegistrert
kartleggingav geologiskeressurseri Nesset

Bakgrunn GjennomvirksomhetenvedtidligereRødsandGruberble det foretatt

malmleting,prospekteringogregistreringavmalmressurser gjennom

bl.a.kjerneboringi storedeleravkommunen.Deter behovfor å kartleggeog

sikrede registreringersomer gjennomførti kommunen.

Formål Sikrealleredegjennomførtkartleggingogregistrering..

Innhold Iverksetteet lokalt prosjektfor å sikre kunnskapom geologiskeressurserog
planeri kommunengjennomet samarbeidmedNGUsNasjonaleBorkjerne- og
Prøvesenteroglokaleressurspersoner.

Ansvar NessetNæringsforumAS

Fremdrift 2013– 2014

Kostnad/
finansiering

Kr.75.000(Anslag)/
Finansiering gjennomKraftfondet

Merknad Detteer et arbeidsomdet hastermedå få gjennomførtsomfølgeavat Det
mesteavkunnskapensomdet er viktigå sikre,innehasavpersonersomhar
vært knyttet til tidligereRødsandGruber
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Strateginr. 4 Kartleggegeologiskeressursersomgrunnlag
for forretningsmessigvirksomhet

Tiltak nr. 3 Videreførearbeidetmed å sikresand- og
grusressurser.

Bakgrunn Sand- oggrusressursenei Vistdaler avnasjonalverdi.Deter ogsåandre

forekomsteri kommunensomer det er viktigå sørgefor enbærekraftig

ressursforvaltningi framtida.

Formål Sikreat grus- ogpukkressursenei kommunenblir godtkartlagtogforvaltet
påen tilfredsstillendemåte.

Innhold Leggetil rette for at det kangjennomføresnødvendigplanarbeidfor å
kunnetilretteleggefor en fornuftig forvaltningfor et viktigbyggeråstoff.
Stimuleregrunneiereogandretil å gjennomførenødvendigplanarbeidi
tråd medMinerallovenogPlan- ogbygningsloven..

Ansvar Grunneier/Tiltakshaveri samarbeidmedkommunen

Fremdrift Varierende

Kostnad/
finansiering

Varierende/Støttefra lokalefond
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Strateginr. 5 Gjennomføreen bærekraftigutvikling av
deponi for forsvarliglagringavavfall

Tiltak nr. 1 Ryddeopp i eksisterendedeponi for industriavfall på
industriområdet Bergmesterenpå Raudsand.

Bakgrunn På industriområdetBergmesterenpåRaudsander det deponert

industriavfallsomstammerbl.a.fra tidligereresirkuleringsindustri.KLIF

(Klima- og forurensningsdirektoratet)har pålagteierenavområdetom å

ryddeopp.NoeavindustriavfalletliggerpåStatensgrunn.

Formål Sikreat industriavfalletblir behandletogdeponerti tråd med
bestemmelsenei Forurensningslovenogpåleggfra Direktoratetfor
Mineralforvaltning.

Innhold Grunneierentil deleravområdet, BergmesterenRaudsandAS,har fått
godkjenten driftsplanfor et deponi

Ansvar Tiltakshaveri samarbeidmedDirektoratetfor miljøforvaltningog
FylkesmannensMiljøvernavdeling

Fremdrift 2014 – 2015

Kostnad/
finansiering
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Strateginr. 5 Gjennomføreen bærekraftigutvikling av
deponi for forsvarliglagringav avfall

Tiltak nr. 2 Skapeny aktivitet på industriområdetBergmesterenpå
Raudsand

Bakgrunn Industriområdetder tidligereRødsandGruberdrevsinvirksomhet,er et

områdeder det liggertil rette for å etablerestørrevirksomhetpga.

områdetsutformingoggeografiskeplassering.I tillegghar områdettilgang

til dypvasskai,oger godt skjermetfra boligområder.Tidligeredagbrudds-

virksomhetgjørat områdetåpnerfor utviklingavet moderne deponiav

reneoglettere forurensedemasseri samarbeidmed

miljøvernmyndighetene.

Formål Etableringavet modernedeponifor reneoglettere forurensedemasseri
samarbeidmedmiljøvernmyndighetene

Innhold Etablereenmodernebedrift for behandlingogdeponiavavfalli samarbeid
medmiljøvernmyndighetene.

Ansvar Firmai samarbeidmedKLIF/Fylkesmanneni MøreogRomsdal

Fremdrift Oppstarti 2014

Kostnad/
finansiering
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SATSINGSOMRÅDE4 ENERGI
Arbeidetinnenfordette områdetharvært ledet avKnutArneVike, dagligleder i NessetKraftAS.

STRATEGIER
Hovedmåletfor «ENERGI»er å utnytte mulighetsomkraftkommune til å fremme
næringsutvikling,laveforutsigbarestrømpriser,småkraftutbyggingogbredbånd.

Med utgangspunkti de problemstillingeneogutfordringenesomer nevntovenfor,haren
utformet følgendestrategier for satsingsområde4 energi:

1. Nett

2. Kraftomsetning

3. Produksjon

4. Bredbånd
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Strateginr. 1 Nett
Tiltak nr. 1 Sikregodleveringskvalitetogsikkerhettil riktig

pris
Bakgrunn Strømforsyningtil alle i kommunener stadigmer utfordrende.Deter

ønskeom strømtil hytter ogavsidesliggendeplasser.I landbrukethar
behovfor mer strømøkt mye,medstoremelketanker, fullforblandereog
melkeroboter. I dager det mestestyrt medelektronikksomsetter store
kravtil spenningskvalitet.Kravenetil leveringssikkerheter ogsånoesom
har øktogdette gir utfordringerfor nettselskapet.I Nesseter det et
omfangsriktstrømnett,medmangesmådistribusjonstrafoer.Med få
kunderoglavt uttak avenergigir dette en forholdsvishøynettleie.

Formål Sikregodstrømforsyningmedhøyleveringskvalitetog leveringssikkerhet
til riktig pris

Innhold � Utvikleogvedlikeholdeeksisterendenett
� Lokaltnettselskapmedsamfunnsansvarsikrerstrømtil alle
� Strømforsyningblir sikretgjennomto innmatingspunktfra

sentralnettet. Avtalermedvåretre naboenergiverkom innmating
vedkommunegrensen undervedlikeholdeller feilsituasjoner.

� Beredskapsavtalermedentreprenører,leverandørerog
kraftselskap

� ROSanalysefor allekritiskedeleravnettet

Ansvar NessetKraftAS

Fremdrift Kontinuerligarbeid

Kostnad/
finansiering
Finansiering Nettleie

Merknad
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Strateginr. 2 Kraftomsetning
Tiltak nr. 1 BrukeNessetkommunesinkonsesjonskrafttil å

sikrelavestrømprisertil innbyggereognæringi
Nesset.

Bakgrunn Nessetkommunefår ca.56GWhi konsesjonskraftetter kraftutbyggingi
Eikesdalen.Dettesikrerinntekter til kommunenogbørværeet godefor
innbyggereognæringsliv.

Formål Sikregodavkastningtil kommunen,forutsigbarebetingelserfor
forbrukerne

Innhold � NykonsesjonskraftsavtalemellomNessetKommuneogNesset
KraftASutarbeides/revideresi 2014

� Fastsettekraftpriserpå tilbud til forbrukernei kommunen.Dette
skalutføressluttenavnovemberhvert år

� Brukekonsesjonskraftentil å gjørekommunensåattraktiv som
mulig

� Vurderekraftprisprodukter
� Finnenyemåterå brukeenergitil stimuleretil eksisterendeogny

industri

Ansvar NessetkommuneogNessetKraftAS

Fremdrift Kontinuerligarbeid
Kraftpriserfør nyttår hvert år
Nykonsesjonskraftsavtale2014ogetter dettehvert3. år

Kostnad/
finansiering

Nessetkommunesineinntekter fra konsesjonskraftvil svingemeddet
generellekraftmarkedet,fastprisentil kunder,andelenkunderpå fastpris,
osv.Konsesjonskraften gir ogsåbillig kraft til kommunensegetforbruk.
Kostnadenmedå brukekraftentil godefor innbyggereogindustrivil
derfor varierefra år til år/.

Finansiering

Merknad
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Strateginr. 3 Produksjon
Tiltak nr. 1 BrukeNessetKraft AStil å byggeogdrifte

småkrafti kommunen
Bakgrunn Densamledeproduksjonenavkraft fra småkraftverki Nessetvar i 2013ca.

53GWhoger økende.Avdette harNessetkommuneeierinteresseri
MeisalkraftstasjongjennomNessetKraftAS. Denneproduksjonener på
ca.22GWhpr år. NessetKraftASer også 50%eier i LangfjordkraftAS
sammenmedClemensElvekraftAS.HerliggeranleggsomGrytneselva,
Buggeelva,Strandelva,KvidalselvaogRaudsandvassdraget. Grytneselvaog
Buggelvafått konsesjonfra NVEogbeslutningsvedtakom eventuell
utbyggingkommeri 2014.

Formål Sikrearbeidsplasser, inntekter til grunneiereogkommune,store
innvesteringerlokalt ogfornybarenergi.

Innhold � Utnytte eksisterendeanleggbedre.Vurdereopprustingavgamle
Meisalkraftstasjon.Denneutnytter vannetnedenfor Meisalvatnet
ogkanhaet ubenyttet potensialevedå tilføre mer vann fra bekker
ogelveri området

� Avklareframtidentil GrytneselvaogBuggelva.Herer det
grunneieravtaler,NVEsinekrav,byggekostnaderogutbyggersin
tro påframtidensomblir avgjørende

� Følgeopp NVEsinbehandlingavStrandelvaogKvidalselva
� Brukenødvendigeresurserfor å avklaresituasjonentil

Raudsandvassdraget
� Jobbeaktivt for å kommei posisjoni andreelverogkraftanleggi

kommunen
� Jobbeaktivt for å byggeoppet miljø rundt utbyggingogdrift av

småkrafti regionen

Ansvar NessetKraftAS

Fremdrift � Utnytte Meisalbedre, avklaresi 2015
� GrytnesogBuggeelva, avklaresi 2014
� StrandelvaogKvidalen, fortløpende
� Raudsandvassdraget,avklaresi 2015
� Nyeanleggogkompetanse, utføresfortløpende

Kostnad/
finansiering

Detteer prosjektersommedførerstore investeringerogkravettil
egenkapital er voksende.Lavekraftpriser, for godegrunneieravtalerog
genereltdårligeresultatdesisteårenepåelvekraftanlegg, er medpåå
forsterkedenlitt negativetrendeni småkraftbransjen.

Finansiering

Merknad
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Strateginr. 4 Bredbånd
Tiltak nr. 1 BrukeNessetKraft AStil å byggebredbåndi

kommunen
Bakgrunn I daghar allefastboendei Nessetkommunetilbud om bredbånd.Detteer

løstvedradio,ADSL(kobberkabel)ogfiber. DettebyggesogeiesavNesset
KraftASogSucomASer tjenesteleverandør.Nåblir dette oppgraderttil
fiber. Detteøkerkapasitet,stabilitet oggir mulighetfor bredbånd,ip-
telefon og tv påsammekabel.

Formål Sikregodtilgangpåbredbåndtil innbyggerne,hytter ognæringi
kommunen.Detteer enpositivinvestering for å sikrebosetningog
arbeidsplasseroginntekter til Nessetkommune.

Innhold Utbyggingener avhengigavlokal tilhørighet,godtsamarbeidmedandre
aktørerogvilje fra Nessetkommunetil å investeretid, resurserogpenger
pådette gjennomsitt eierskapi NessetKraftAS.Fibertil bredbåndogTV
er enstor lokal investeringsomgir innbyggereogbedrifter sammeeller
bedrekommunikasjonen det somer tilgjengeligi mersentralestrøk.Hvis
dette bidrar til bosetningogarbeidsplasserer dette engod investering.

Ansvar NessetKraftAS

Fremdrift � Fiberi EresfjordognedredelavEikesdalen2014.
� ØvredelavEikesdalener avhengigaveksternfinansieringog

vurderesfortløpende
� FiberRaudsand,Rød,Ranvik,Gussiås,Vistdalosv.vurderes

fortløpende

Kostnad/
finansiering

Detteer prosjektersommedførerstore investeringer. Derforer
prosjekteneavhengigavoffentligestøtteogandreaktørersomhar behov
for fiber i området.DettekanværeTelenor,Statnett,Statkraft,småkraft,
osv.Kommerdette påplasser vi avhengigavstor oppslutningavkunder,
slikat Sucomserdenkommersielleverdienavå byggeut området. Når
beslutningom utbygginger tatt, er det NessetKraftASsomstår for resten
avfinansieringenogSucombetalerleie for brukenavnettet.

Finansiering

Merknad
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SATSINGSOMRÅDE5 LANDBRUK
!rbeidet innenforsatsingsområdet”Landbruk”harvært ledet avjordbrukssjefGunnar!stad og
skogbrukssjefJohnWalseth.FralandbruksorganisasjoneneharOleHenrikRindli(NessetBondelag)
ogBjørnØlander(NessetBondeogSmåbrukarlag)deltatt.

STRATEGIER*
Hovedmåletfor landbruksnæringai Nessetvil somtidligerenevntværeå arbeidefor at
verdiskapningeni landbruket i Nessetopprettholdes. Dettegjøresvedå bevareogutvikle
eksisterendeproduksjon,ogvedå skapeogvidereutviklenyeprodukter,markederog
næringer.

*Strategierangirmåterå nå måletellermålenepå.

Med utgangspunkti de problemstillingeneogutfordringenesomer nevntovenfor,haren
utformet følgendestrategierfor landbruk/bygdeutvikling:

5. Synliggjørelandbruket i lokalsamfunnet

6. Bedreøkonomieni landbruket

7. Sikrerekruttering til et yrke i landbruket

8. Arealplanleggingpå landbruketspremisser

9. Næringsutviklingi tilknytning til landbruketogbygdene.

Tiltak
Hverenkelt strategier satt opp medeneller flere konkretetiltak der bakgrunn,formål oginnholder
beskrevet.I tillegger det ført opp hvemsomer ansvarligfor å gjennomføretiltaka, framdrift og
kostnad/finansiering.Deter densomer sattopp først somer ansvarligfor å sette i gangtiltaka.
Andrenevntunderansvarligekantrekkesinn i arbeidet.
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Strateginr. 1 Synliggjørelandbruket i lokalsamfunnet
Tiltak nr. 1 Generellinformasjonsvirksomhet
Bakgrunn Menigmann,politikereogmediahar for lite kunnskapom

landbruksnæringenoghvanæringenbetyr for samfunnet.

Formål Gimenigmann,politikereogmediariktig ogpositivkunnskapom
landbruksnæringen.

Innhold Informasjontil
� media
� politikere
� menigmann

Ansvar NessetBondelag
NessetBonde- ogSmåbrukarlag
NessetSkoglag
Nessetkommune

Fremdrift Kontinuerligarbeid

Kostnad/
finansiering

Ingenspesielle
Ordningenmedkjøpavkvote fortsetter. Tilskuddsordningenfinansieres
overKraftfondet

Merknad Ansvarligebørutarbeideet oppleggfor hvordanopplysningsvirksomheten
skalskje.
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Strategi2 Bedreøkonomieni landbruket

Tiltak nr. 1. Stimuleretil økt samarbeid

Bakgrunn Landbruketpregesavdårligøkonomi,lite ferie og fritid ogsviktende
rekruttering.Samarbeidstiltakvil i mangetilfelle frigjøretid, særlighos
husdyrbrukere.Dettekan,sammenmeddensosialefaktoreni samarbeid,
virkepositivt i forhold til rekrutteringtil næringen.

Formål Fånedkostnadsnivået,gimulighetertil mer fritid.
Benyttekommunensfond til å stimuleretil investeringer.

Innhold Stimuleretil utviklingavulikesamarbeidstiltakinnen:

o Mjølkeproduksjon
o Kjøttproduksjonpåstorfeogsau
o Samarbeidstiltaki skogbruket
o Nyesamarbeidsformer

Ansvar NessetBondelag
NessetBonde- ogSmåbrukarlag
NessetSkoglag
Sau- oggeitavlslaga
LandbrukNordvest
Nessetkommune

Framdrift Kontinuerligarbeid

Kostnad/
finansiering

Eventuellekostnaderdekkesavdeltakerne
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Strategi2 Bedreøkonomieni landbruket

Tiltak nr. 2 Fortsattstøtte til kjøp av mjølkekvote

Bakgrunn Vedsalgavmjølkekvotekan50%avkvoten( fra 01.01.2005)selgesi det frie
markedtil andresomhar kvotefra før innenfylket.Kommunenharsommålå
opprettholdeproduksjonenogønskerderfor at mestmuligblir omsattinnen
kommunegrensene.

Formål Stimuleretil fortsatt kjøpavmjølkekvoterogstyrkeøkonomienhos
mjølkeprodusentene.

Innhold Kommunenhar i dagen ordningmedstøtte til kjøpavmjølkekvote

Ansvar Nessetkommune
Nessetprodusentlag

Framdrift Videreføreeksisterendeordning

Kostnad/
finansiering

Kostnadenvil variereetter hvormangesomkjøperkvoteogom ordningen
medkjøpavkvotefortsetter. Tilskuddsordningenfinansieresoverkraftfondet.

Merknad Tilskuddsordningenvil væreavhengigavat ordningenmedkjøpav
mjølkekvoter eksisterer.
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Strategi2 Bedreøkonomieni landbruket

Tiltak nr. 3 Opprettholdeogvidereutvikleeksisterende
rådgivningstjeneste

Bakgrunn
Landbruksnæringaer avhengigaven rådgivningstjenestemedgodogallsidig
kompetanse

Formål
Gjennomgod rådgivningginæringsutøvernemulighettil optimalutnytting
avgårdensressurser.

Innhold

Opprettholdeserviceni denkommunalelandbruksforvaltningenogsikreat
etatenhar landbruksfagligkompetanse.Arbeidefor at det blir en

100%stillingsomjordbrukssjef.

Sikrefortsatt økonomiskstøtte til LandbrukNordvest.

Ansvar Nessetkommune– fastsettesi budsjettet

Framdrift Årligforeteelse

Kostnad/
finansiering

Opprettholdebudsjettstøttetil LandbrukNordvestoverkraftfondet.
Opprettholdetilstrekkeligmedstillingshjemleri budsjettet i forhold til
oppgavenivået.

Merknad
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Strategi2 Bedreøkonomieni landbruket

Tiltak nr. 4 Bedreutnytting av skog- ogutmarksressursene

Bakgrunn Dårliglønnsomheti skogenfører til at det avvirkesfor lite tømmer.Utmarka
gror igjengrunnetmanglendebeiting.

Formål Stimuleretil økt utnytting avskogressursenefor å økeinntektenepå
enkeltbruk.Stimuleretil kvalitetsfremmendetiltak i skogensompålangsikt
gir økte inntekter.Stimuleretil økt utnytting avbeite i utmarkfor å motvirke
gjengroing.

Innhold � Økthogst

� Ungskogpleie

� Øktvedproduksjon

� Økt fokuspåbioenergi

� Øktvektpåutmarksbeite

� Undersøkemuligheterfor effektiv ogøkonomiskgjerdingmot utmark

Ansvar Nessetkommune
NessetSkoglag
AllskogSA
Nessetbondelag
NessetBonde- ogSmåbrukarlag

Framdrift Kontinuerligarbeid

Kostnad/
finansiering

Tilskuddoverspesiellemiljøtiltak i jordbruketogovernærings- ogmiljøtiltak i
skogbruket.

Merknad
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Strategi2 Bedreøkonomieni landbruket

Tiltak nr. 5 Bedreutnytting av skog- ogutmarksressursene

Bakgrunn Leggetil rette for økt verdiskapningfra skogogskogbasertenæringer.

Formål

Innhold Kontaktegrunneiere,organiseresamarbeid,løseveispørsmålogplanlegge
bygdeviseutdrifter for kommende5-års-periode.

Leggetil rette for effektivetransportruter for tømmerogskogproduktpå
privateogkommunaleveier.

Ansvar Nessetkommune
NessetSkoglag
AllskogSA

Framdrift Kontinuerligarbeid

Kostnad/finansie
ring

Tilskuddovernærings- ogmiljøtiltak i skogbruket.

Merknad
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Strategi2 Bedreøkonomieni landbruket

Tiltak nr. 6 Kartleggeviktige vinteroppholdsplasserfor
hjortevilt

Bakgrunn Leggetil rette for økt verdiskapningfra skogogskogbasertenæringer

Formål Kartleggeviktige vinteroppholdsplasserfor hjortevilt, ogutarbeide
retningslinjerfor enbærekraftigforvaltningavbeiteressurseneog
skogforvaltningeni disseområdene

Innhold Arbeidefor at engjennomlokalviltforvaltningleggeropp til en rettferdig
nytt/kostnadsdelingmellominntekter fra jakt ogskaderpåskogoginnmark.

Ansvar Grunneierne
Kommunen
Nessetskoglag

Framdrift Kontinuerligarbeid

Kostnad/
finansiering

Merknad
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Strategi2 Bedreøkonomieni landbruket

Tiltak nr. 7 Rekrutteringaventreprenører

Bakgrunn Leggetil rette for økt verdiskapningfra skogogskogbasertenæringer

Formål Medvirketil oppbyggingavprofesjonelleaktøreri denskogbaserte
verdikjeden

Innhold Arbeidefor å løseproblemenemedmangelpåentreprenører

Ansvar Nessetskoglag
AllskogSA
Kommunen

Framdrift Kontinuerligarbeid

Kostnad/
finansiering

Merknad
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Strateginr. 3 Sikrerekrutteringen til et yrke i landbruket
Tiltak nr. 1 Opprettholdelandbruksvikarordningen.
Bakgrunn Husdyrbrukerehargenereltlite ferie ogfritid. Detteskyldesdårligøkonomii

landbruketsamtat det er vanskeligå få tak i kvalifiserteavløsere.Dette
fører ogsåtil at sikkerheteni forbindelsemedsjukdomblir dårligere.

Formål Bidratil økt sikkerhetundersjukdomoggimulighettil ferie ogfritid for
husdyrbrukerne.

Innhold Yteserviceoverforgårdbrukernei Nesset

Ansvar LandbrukNordvestogNessetkommune

Fremdrift Årligforeteelse

Kostnad/
finansiering

Nessetkommunesetteravårliget beløpsomtilskuddtil
landbruksvikarordningensomLandbrukNordvestnåharansvarfor.

-�303�-



60

Strateginr. 3 Sikrerekrutteringen til et yrke i landbruket

Tiltak nr. 2 Opprettholdemulighetenfor at barnehagerog
skolerkankommepågardsbesøk

Bakgrunn Deter viktigå gi barnpositiveerfaringerogkunnskapom gardsbruk,skogog
utmark.Forå sikrerekrutteringatil landbruketmåungdomsikreset godt
utdanningstilbudlokalt. Landbruketmåtrekkesinn i grunnskolenog
informerepositivtom næringa.

Formål Leggetil rette for at ordningenmedgardsbesøkfra skoleklasserog
barnehagerkanfortsette ogeventueltvidereutvikles.

Innhold o Arbeidefor økonomiskkompensasjonfor degardbrukeresomtar
imot skolerogbarnehager.

o Utarbeideet undervisningsoppleggfor bruk vedgardsbesøk
o Oppretteet kontaktutvalgsomkanarbeidemedinformasjonmot

grunnskoleogbarnehage

Ansvar NessetBondelag
NessetBonde- ogSmåbrukarlag
NessetSkoglag

Framdrift Oppstarthøsten2006

Kostnad/finansie
ring

Eventuellekostnaderdekkesvedå søkeprosjektmidlerfra Fylkesmannen
(BU-midler– rekrutteringsperspektiv).

Merknad Detmålageset informasjonsoppleggtil barnehage/grunnskole.
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Strategi4 Næringsutviklingmedbasisi landbruketog
bygdeneTiltak nr. 1. Videreutvikleprodukter mot reiselivet

Bakgrunn Inntekterfra turismeutgjørenbetydeligdel avinntektafor mange
gardbrukere.

Formål Øketilbudet avaktuelleproduktermot reiselivet.

Samletmarkedsføringavuliketilbud.

Innhold Detbørarbeidesfor å utvikleprodukter innenfølgendeområderfor å
øketilbudet til turistene,ogdermedpåsikt styrkenæringsgrunnlagettil
bl. a. gardbrukerne.

o Jaktsalg/jaktguiding/hjortesafari
o Sjøfiskem/guide
o Bedreutnytting avfiskeni Eira/Visa/Eikesdalsvatnet
o Fjellturerm/guide
o Båtturer/båtutleie
o Ridetilbud
o Utleiehytter/ camping
o Salgavheimelagamat/ lokalespesialiteter
o Skogryddingmellomvegenogsjøen
o Aktivvegskilting

Ansvar Grunneierlag/elveeierlag
Reiselivsnæringa
Nessetkommune
NessetBondelag
NessetBonde- ogSmåbrukarlag

Framdrift Kontinuerligvirksomhet

Kostnad/finansie
ring

Enkeltprosjekterkansøkesdelfinansiertbl. a vedBU-midlerogvedTilskudd
til spesiellemiljøtiltak i jordbruket (SMIL).

Merknad Deter enkeltpersonersommåhaidèerogønskeom å gjennomføreegne
prosjekt.Veiledningsapparatet kanhjelpetil i tilretteleggings- og
etableringsfasenogmedskrivingavsøknader.Organisasjoneneoppfordres
til å gripefatt i temaeneogføre devideresammenmedegnemedlemmer.
Detvil værenaturligå tenkesamarbeidvedutviklingavflere prosjekt.
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Strategi4 Næringsutviklingmedbasisi landbruketog
bygdene

Tiltak nr. 2 Annennæringsutviklingmedbasisi lokale ressurser

Bakgrunn Landbruksnæringahar i lengretid blitt oppfordret til å tenkenæringsutvikling
for å styrkeegetbruk.

Formål Videreutviklenyenisjeområderfra prosjektstadiettil enkeltprosjektsomgir
inntekt ogsysselsetting.

Innhold � Småkraftverk

� InnpåTunet/GrønnOmsorg

� Utviklingavdrikkevatnfor salg

� Hyttebygging/hyttefelt

� Gardsturismei eksisterendebygninger

� LokalMat

� Utnyttingavstein- oggrusressurser

Ansvar Denenkeltegårdbruker
Nessetkommune
Næringshagen
NessetBondelag
NessetBonde- ogSmåbrukarlag
Grunneierlag/elveeierlag

Framdrift Kontinuerligvirksomhet

Kostnad/
finansiering

Detkansøkesom støtte fra flere hold,bl a fra FylkesmannensBU-midlerog
Verdiskapingsprogrammet

Merknad Deter enkeltpersonersommåhaidèerogønskeromå gjennomføreegne
prosjekt.Veiledningsapparateter rådgiverogmedhjelper,bl a medå undersøke
finansieringsmuligheter.
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Strategi5 Arealplanleggingpå landbruketspremisser

Tiltak nr. 1. Sikreat produktive arealerdisponeresslik at deer
egnettil jordbruks- ogskogbruksformålogsåi
framtida.

Bakgrunn Landbruketsviktigsteressurser arealgrunnlagetmedjord- skog- og
utmarksressurser.Omdisponeringavjord ogskogbruksarealertil
utbyggingsformålskjeretter kommunalevedtak.Dalandbruksdrifter
avhengigavlangsiktigtenkingogsikkerhetfor produksjonsarealene,er det
viktigå sikreat jordverntankenblir lagt til grunni arealplanlegginga.Deter
viktigat desomharyrket sitt i landbruketvet hvadehar å forholdesegtil på
dette områdetogat arealplanleggingaforegårpå landbruketspremisser.

Formål Sikreat produktivearealerblir nyttet til landbruksproduksjonogat
utmarksressurserkannyttesi næringssammenheng.

Innhold Klassifiserearealeneogsynliggjørearealverdienepåarealdeleni
landbruksplanen

Ansvar Nessetkommune

Framdrift Kontinuerligprosess

Kostnad/
finansiering

Kostnadfinansieresoverkommunensbudsjett.
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Strategi5 Arealplanleggingpå landbruketspremisser

Tiltak nr. 2. Sikreat jordbruksarealerblir utnyttet til
landbruksproduksjon.

Bakgrunn Deter i dagmangelpå jordbruksareali kommunenogendel arealerdrives
dårlig

Formål Følgeoppat drivepliktenopprettholdesi henholdtil jordloven

Innhold Stimuleretil økt bruk avlangsiktigeleieavtaleri henholdtil jordloven

Ansvar Nessetkommune

Framdrift Kontinuerligprosess

Kostnad/
finansiering

Kostnadfinansieresoverkommunensbudsjett.

Merknad
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Nesset kommune Arkiv: 000 

Arkivsaksnr: 2014/209-5 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 46/14 08.05.2014 

Nesset kommunestyre  22.05.2014 

 

Skatteoppkreverfunksjonen i Nesset - organisering 

Vedlegg 

1 Forespørsel om kjøp av tjenester - skatteoppkreverfunksjonen i Nesset 

2 Svar fra Kristiansund kommune - Forespørsel om kjøp av tjenester - 

skatteoppkreverfunksjonen i Nesset 

3 Svar fra Molde kommune på forespørsel om skatteoppkreverfunksjonen 

4 Avtale Nesset kommune 

5 Svar fra Sunndal kommune på forespørsel om kjøp av tjenester på skatteoppkreverområdet i 

Nesset 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Med hjemmel i kommelovens § 28-1a, jf. b overlater Nesset kommune utførelsen av 

skatteoppkreverfunksjon til Molde kommune, som vertskommune for samarbeidet. 

 

Nesset kommune godkjenner at skatteoppkreverfunksjon blir samordnet hvis vertskommunen ønsker 

dette. 

 

Rådmannen får fullmakt til å godkjenne avtalen om vertskommunesamarbeidet. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Kommunene ved den kommunale skatteoppkreveren, har i henhold til skattebetalingsloven ansvaret 

for å kreve inn skatter og avgifter fra skattyterne i kommunen, både fra personer og arbeidsgivere. I 
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tillegg skal skatteoppkreveren kontrollere at arbeidsgiveren innrapporterer riktige opplysninger på 

lønnsområdet.  

 

I Nesset kommune er dette blitt ivaretatt av økonomiavdelinga hvor økonomisjefen har vært den 

kommunale skatteoppkreveren. Ved økonomiavdelinga har skatteoppkreveroppgavene vært håndtert 

av en arbeidstaker i 100 pst stilling. Denne arbeidstakeren ønsker å fratre sin stilling i begynnelsen av 

2015 på grunn av oppnådd pensjonsalder. 

 

Dette er bakgrunnen for at rådmannen finner det riktig å legge fram sak til politisk behandling for å 

vurdere hvordan skatteoppkreveroppgavene skal ivaretas i framtida. Spørsmålet er om kommunen selv 

skal ansette en ny medarbeider som skal ivareta oppgavene, eller om tiden er inne for å samarbeide 

med andre kommuner om denne oppgaven. 

 

Skatteetaten ble omorganisert i 2008 og omfatter Skattedirektoratet og skattekontor i fem regioner. 

Regionen Skatt Midt-Norge har ansvaret for Trøndelagsfylkene, samt Møre og Romsdal. Det betyr at 

skatteoppkreveren i Nesset forholder seg faglig til Skatt Midt-Norge, men administrativt til rådmannen 

i Nesset. I de senere årene har flere skatteoppkreverkontor gått sammen om en felles 

skatteoppkreverfunksjon. 

 

Oversikt over antall kommuner og samarbeid i regionen Skatt Midt-Norge (januar 2014): 

Fylke Sum 

kommuner 

Antall 

samarbeid 

Antall kommuner 

i samarbeid 

Antall kommuner 

utenom samarbeid 

Nord-Trøndelag 23 4 17 6 

Sør-Trøndelag 25 6 23 2 

Møre og Romsdal 36 5 18 18 

 

Når det gjelder arbeidsgiverkontrollen er det flere kommuner som kjøper tjenester av et større 

skatteoppkreverkontor. Det er ikke tatt med i denne oversikten. 

 

Skattedirektoratet er positive til sammenslåing av skatteoppkreverkontorene.  

 

Hvorfor slå sammen skatteoppkreverkontorene på tvers av kommunegrensene? En sammenslåing betyr 

større fagmiljøer, noe som gir forbedringspotensial bl.a. fordi: 

 

 Ved å samle kompetansen legges forholdene til rette for faglig utvikling og et mer attraktivt 

fagmiljø. Dette tilrettelegger for kompetanseheving og spesialisering. Dette vil igjen føre til 

enklere rekruttering av arbeidstakere.  

 Større fagmiljø reduserer sårbarheten ved sykdom, permisjoner, ferieavvikling o.l. 

 Større fagmiljø har bedre forutsetninger for å ivareta likebehandling av alle skattytere og 

arbeidsgivere. 

 Sammenslåing er ressursbesparende, blant anna fordi kommunen slipper å utarbeide hver sin 

rutinebeskrivelse, virksomhetsplan m.m.  

 

Etter innføring av nytt skatteregnskapssystem (Sofie) ble innført i 2008 kan følgende nevnes: 

 

 Arbeidsprosessene er blitt mer automatisert og åpnet for stordriftsfordeler. 

 Fagområdet er svært regelstyrt med lite lokalt handlingsrom.  

 Det er skattedirektoratet som i stor grad styrer innfordringsløpet til skattyterne. 

 Faglig overordnet myndighet har skjerpet resultat- og internkontrollkravene, som stiller nye 

krav til organiseringen. I dag har Nesset kommune dispensasjoner på enkelte områder fordi vi 

ikke er nok personer. 
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 Skatteetaten hadde i 2013 flere utlegg (skatteoppgjør) gjennom sommeren. Fra 2016 har 

skatteetaten som mål at utlegg skal skje gjennom hele året. Det vil føre til at flere ved kontoret 

må ha kunnskap omkring fagområdet. Dette blir en utfordring for eksisterende kontor, spesielt 

ved avvikling av ferie. 

 

Konsekvenser ved overføring av skatteoppkreverfunksjonen til annen kommune: 

 

 Nesset kommune mister en arbeidsplass. 

 Skattyter får en lengre veg hvis han har behov for å møte opp på skatteoppkreverkontoret. 

Erfaring viser at det ikke er mange som har behov for personlig oppmøte.  

 Det vil ikke lenger være mulig å betale skatt og avgift kontant. De siste årene er det én person 

som har benyttet seg av denne tjenesten (6 ganger i året). 

 Alle henvendelser angående skatt og avgift skal skje til det nye skatteoppkreverkontoret.  

 Særnamskompetansen overføres til ny skatteoppkrever. Det betyr at kommunen ikke kan 

benyttes seg av direkte pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav (utleggstrekk) 

ved tvangsinndriving av kommunale eiendomsgebyr. Kommunen må da enten begjære utlegg 

via namsmannen, eller gå til tvangssalg av eiendommen.  
 

Nesset kommune samarbeider med andre kommuner på mange andre områder, både mot øst og vest. 

Derfor er det gjort henvendelser til samarbeidende kommuner i vår nærhet. Forespørsel om samarbeid 

er sendt til Molde, Kristiansund og Sunndal. Alle kommunene har bekreftet at de ønsker å overta 

skatteoppkreverfunksjonen fra Nesset kommune.  

 

Molde kommune har fra før tatt over skatteoppkreveroppgavene for Vestnes, Aukra og Midsund. 

Samarbeidet vil få navnet Kemneren i Romsdal, til sammen 38 076 innbyggere. Med bakgrunn i 

pristilbudet fra Molde vil Nesset spare ca. kr 87 000. Molde kommune ønsker en samordning av 

skatteoppkreverne. Det betyr at de overtar alle utgifter og gebyrinntekter i forbindelse med bruk og 

drift av skatteregnskapet og at de ønsker en samordnet pålogging i skatteregnskapet. Molde kommune 

mener at dette er en mer effektiv måte å drive skatteoppkreverkontoret på. Nettokostnadene ved drift 

av skatteoppkreverkontoret vil deretter bli fordelt på kommunene etter innbyggertallet. Molde vil ta 

over alle skatteoppkreveroppgavene, inkl. arbeidsgiverkontrollen. 

 

Kristiansund kommune har fra før tatt over skatteoppkreveroppgavene for Averøy, Halsa og Gjemnes. 

Samarbeidet har navnet Nordmøre kemnerkontor, til sammen 34 228 innbyggere. Med bakgrunn i 

pristilbudet fra Kristiansund vil Nesset spare ca. kr 76 000. Kristiansund kommune har gitt oss tilbud 

på tjenestekjøp. Dvs. at Nesset betaler sine kostnader for bruk og drift av skatteregnskapet og beholder 

sine gebyrinntekter. Kristiansund kan ta over alle skatteoppkreveroppgavene, eller kun 

arbeidsgiverkontrollen.  

 

Sunndal har inngått samarbeid med Oppdal kommune hvor Sunndal ivaretar skatteoppkrever-

oppgavene for begge kommunene, med unntak av arbeidsgiverkontrollen. Sunndal kjøper sin 

arbeidsgiverkontroll av Kristiansund, mens Oppdal kjøper tjenestene av Malvik kommune (foreløpig). 

Til sammen 13 985 innbyggere. Med bakgrunn i pristilbudet fra Sunndal vil Nesset spare ca.  

kr 89 000. Sunndal forbeholder seg retten til å fakturere utgifter knyttet til reguleringspremie av 

pensjon etter at et eventuelt samarbeid er avsluttet. Sunndal har gitt oss tilbud om å ta over ansvaret for 

alle skatteoppkreveroppgavene, men i praksis vil det være Kristiansund som foretar 

arbeidsgiverkontrollen, slik som for Sunndal. I dette tilbudet forutsettes det at Nesset betaler sine 

kostnader for bruk og drift av skatteregnskapet og beholder sine gebyrinntekter. 

 

Skattekontoret i Skatt Midt-Norge mener at et eventuelt samarbeid med annen kommune må baseres 

på vertskommunemodellen, jf. kommunelovens § 28-1a, jf. b. 
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Vurdering 

 

Det er flere og flere skatteoppkreverkontor som slår seg sammen og har en felles skatteoppkrever. Det 

er samme utvikling på dette området som på mange andre områder i kommunene. Det blir inngått 

samarbeid på tvers av kommunene med utgangspunkt i for små fagmiljø, eller på grunn av sårbarhet 

på området. 

 

Det er veldig personavhengig hvor godt et fagområde kan bli ivaretatt. I Nesset har oppgavene på 

skatteoppkreverområde vært godt ivaretatt gjennom mange år. Rådmannen ser at kommunen kan få 

utfordringer når kontoret må styrke kompetansen til flere medarbeidere på grunn av kontinuerlige 

utlegg (skatteoppgjør) gjennom året. Dette kan muligens løses ved å kjøpe tjenesten fra en annen 

kommune ved fravær i egen kommune, men det vil medføre ekstra kostnader. Arbeidsgiverkontrollen 

har etter hvert blitt veldig omfattende, og det er nødvendig med større fagmiljø med spisskompetanse. 

 

Mangel på fagmiljø på skatteoppkreverkontoret i en liten kommune bør veie tungt i valget mellom 

egne ansatte og samarbeid med annen kommune. Rådmannen mener derfor at tida nå er inne for 

samarbeid med annen kommune på skatteoppkreverområdet. Pristilbudene som er gitt fra de 3 

kommunene avviker ikke mye fra hverandre. Den økonomiske innsparingen er per i dag i 

størrelsesorden ca. kr 76 000 til kr 89 000. Rådmannen har ingen grunn til å tro at en av kommunen vil 

ivareta Nesset kommunes skatteoppkreverfunksjon på en dårligere måte enn de andre kommunene. 

Derfor bør valg av samarbeidskommune være et prinsipielt valg sett i lys av samarbeidet i ROR. 

 

Den kommunen som ligger nærmest de fleste innbyggerne i Nesset er Sunndal, mens den som er 

lengst unna er Kristiansund. Som tidligere nevnt er det ikke mange som har behov for å oppsøke 

skatteoppkreverkontoret. Dialogen går via e-post eller telefon. Derfor bør ikke tilgjengelighet være 

avgjørende. Kommunen har allerede et samarbeid med IKT-Orkide hvor også Sunndal og Kristiansund 

deltar. For mange av kommunens innbyggere er Molde et like naturlig valg som de to andre 

kommunene. Nesset samarbeider i dag på flere områder gjennom ROR hvor Molde også deltar. 

 

Rådmannen mener at skatteoppkreverfunksjonen må ivaretas av et større fagmiljø med mer 

spisskompetanse på de forskjellige oppgavene. Det er avgjørende ved flytting av skatteoppkrever-

oppgavene at en beslutning blir tatt så tidlig som mulig. Dette for at den nye kommunen skal kunne 

forberede seg på overtakelsen, samtidig som at Nesset kommune må foreta en god avvikling av 

oppgavene i egen kommune. Vi må sørge for overlapping, samt påse at alt arkivmaterialet blir ivaretatt 

i vår kommune, inklusive også en plan for kassasjon i årene framover. En eventuell innsparing kan 

tidligst skje fra 2016. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Tilbudene om samarbeid med en annen kommune om skatteoppkreverfunksjonen viser at det kan gi en 

økonomisk innsparing. 

 

Betydning for folkehelse 

Ingen 
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Nesset kommune 

Økonomiavdelinga

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

Molde kommune: postmottak@molde.kommune.no
Kristiansund kommune: postmottak@kristiansund.kommune.no
Sunndal kommune: postmottak@sunndal.kommune.no

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2014/209-1 Solfrid Svensli, 71 23 11 32 25.02.2014

Forespørsel om kjøp av tjenester - skatteoppkreverfunksjonen i Nesset

Nesset kommune samarbeider både med Orkidé og ROR. I den forbindelse sendes denne 
forespørselen til kemner/skatteoppkrever i Molde, Kristiansund og Sunndal. Alle har fra før 
samarbeid med en eller flere kommuner på skatteoppkreverområdet. 

Vi har en arbeidstaker som har gitt signal om å gå over i pensjonistenes rekker når dette året er 
omme. Før det blir tatt stilling til om kommunen selv skal lyse ut etter ny medarbeider som skal 
ivareta oppgavene på skatteoppkreverområdet vil det være naturlig å vurdere samarbeid med 
annen kommune. Trenden er at små kommuner, slik som Nesset, samordner sin 
skatteoppkreverfunksjon med andre. Samtidig er kommunen inne i en budsjettprosess hvor vi 
skal se på mulige områder som kan gi innsparing. Vi har planer om å legge fram sak til politisk 
behandling 1. halvår i år, hvor kommunestyret må ta stilling til om de fortsatt ønsker egne 
ansatte, eller kjøpe tjenester/samarbeide med andre kommuner.

1. Er noen av dere interessert i å selge oss tjenester på skatteoppkreverområdet?

2. Hvis ja, på hvilken måte? For å kunne vurdere om det er noe å spare økonomisk ønsker vi 
pristilbud på hvilke tjenester som koster hva:

Alternativ 1:
Nesset kommune kjøper alle tjenestene som skatteoppkreverfunksjonen innehar, dvs. at 
ekstern kommune tar over alle oppgavene på skatteoppkreverområdet.

Alternativ 2:
Nesset kommune kjøper tjenester for det som gjelder arbeidsgiverkontrollen fra en 
kommune, ansetter selv en medarbeider som ivaretar de øvrige oppgavene, eller de øvrige 
oppgavene kjøpes fra en annen kommune.
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Hvis kommunestyret vedtar kjøp av tjenester på skatteoppkreverområdet vil dette skje omkring
årsskiftet 2014/2015. Vi ønsker å få opplyst pris på tjenestene, samt hvordan gebyrene blir 
behandlet.

Noen faktaopplysninger om Nesset kommune:

 Innbyggertall per 1.1.2014: 3001
 Personlige skattytere for 2012, antall: 2621
 Upersonlig skattytere for 2012, antall: 109
 Arbeidsgivere, antall for 2012: 118
 SKO i Nesset har særnamskompetanse som kan overføres til evt. ny SKO.

Hvilke resultatkrav som blir stilt for 2015 vet vi ikke i dag, men skattekontoret har sendt ut 
resultatkravene for 2014 og vi regner derfor med at dere har innsyn i disse.

Vi håper dere vil gi oss tilbakemelding på våre spørsmål innen 10. mars 2014. 

Ta kontakt hvis noe er uklart, eller dere ønsker ytterligere opplysninger.

Med hilsen

Solfrid Svensli Liv F. Husby
økonomisjef        rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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MkiP Nordmøre Kemnerkontor
Postboks 178
6501 Kristiansund

Lo tet/z ool

Nesset kommune
Økonomiavdelinga
Kommunehuset
6460 Eidsvåg i Romsdal

13_

Unntatt offentlighet: Offl § 13, jfr fvl §13 nr 2.

03.03.14

Forespørsel om kjøp av tjenester - skatteoppkreverfunksjonen i Nesset.

Nordmøre Kemnerkontor takker for forespørsel og vil med dette levere pris på
utførelse av skatteoppkreverfunksjonen, samt arbeidsgiverkontroll i Nesset
kommune.

Skatteoppkreverfunksjonen:

Utførelse av skatteoppkreverfunksjonen i Nesset kommune pr år:kr 409.938,-

Utgifter til direkte drift av skattesystemet - som for eksempel STERIA, SITS og
Sofie dekkes av Nesset kommune.

Innfordringsinntekter for utleggsforretninger avholdt hos debitorer med
skatteplikt i Nesset kommune godskrives Nesset kommune.

Arbeidsgiverkontroll:

Med utgangspunkt i antall arbeidsgivere i Nesset kommune - til sammen 118
stk, vil beregnet antall kontroller pr år bli: 6 stk.

Beregnet pris pr kontroll: kr 20.000,-

Arbeidsgiverkontroll pr år: kr 20.000,- x 6 = kr 120.000,-
Utførelse av skatteoppkreverfunksjonen i Nesset: kr 409.938,- 


Til sammen: kr 529.938,-

Tilbudet er beregnet med pris/kostnad fra 01.01.15.

Utgiftene består i hovedsak av lønnsutgifter, slik at ved eventuell kontrakts-
inngåelse vil det bli tatt forbehold om regulering av kontrakten i takt med
lønnsutviklingen i offentlig sektor tidligst regulering fra 2016.

Kristiansund kommune

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Postboks 178, 6501 Kristlansund Rådhuset 71 57 40 00 6345.06.15058
E-post: Kalbakken 2 Telefaks Org.nr
kemneren@kristiansund.kommune.no www.kristlansund.no 71 57 40 11 NO 996 402 878
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Ved eventuell kontraktsinngåelse vil beregningsgrunnlaget for tallene i tilbudet
bli fremlagt.

Med hilsen
Nordmøre Kemnerkon

Nils Birger Sagvik
Kemner

Side 2 av 2
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Kontoradresse Postadresse: Telefon:   Telefaks:  Kontonummer Org.nr:   
 Rådhuset Rådhusplassen 1, 6413 Molde 71 11 10 00   8643 10 73848 944 020 977 
 Postmottak@molde.kommune.no     

 

 

MOLDE KOMMUNE 
Økonomiavdelingen 
Seksjon skatt   

 
 
 
Nesset kommune 
 
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 
 
 
 
 
Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 
 2012/3153 Steinar Mundal  230 05.03.2014 

 
 

 
Skatteinnfordring - tilbud om permanent samarbeid mellom 
kommunene Molde og Nesset 
 

Det vises til Deres henvendelse per e-post den 25.02.2014 hvor De ber om tilbud på kjøp av 

tjenester på skatteoppkreverområdet. Molde kommune ønsker å gi tilbud etter alternativ 1. 

dvs. at Molde kommune overtar alle oppgavene på skatteoppkreverområdet. Når det gjelder 

alternativ 2, kjøp av tjenester for det som gjelder arbeidsgiverkontrollen, ønsker ikke Molde 

kommune å gi tilbud da kapasiteten på arbeidsgiverkontrollsiden allerede er svært presset. 

 

Ved overtagelse av skatteinnfordringen og arbeidsgiverkontrollen fra Nesset kommune, må 

kontoret i Molde utvides med en stillingsressurs tilsvarende 70,0 pst. Ved utformingen av 

tilbudet, er det derfor tatt utgangspunkt i budsjetterte kostnader Kemneren i Molde og 

Vestnes (navneendring på gang), har til drift av sin skatteavdeling i 2014. Disse kostnadene 

er tillagt lønns- og prisvekst for 2014, den økte stillingsressursen og økte IKT-kostnader. De 

totale kostnadene er så fordelt mellom kommunene i henhold til folketall. I beregningen 

nedenfor er folketallet per 1. januar 2014 lagt til grunn.   

  

Beregning 2014 Nesset 

Budsjett 2014 5 667 000 

Adm.ressurs kemner (10%) 100 000 

Delsum 5 767 000 

Arbeidsgiverkontroll Fræna -100 000 

IKT 21 000 

Ny stilling inkl. sos. Utg. 415 800 

Sum 6 103 800 

Lønnsøkning 2014                            142 345  

Totalsum fordeles etter folketall 6 246 145 

 

 

 

Nesset kommune sin andel                           456 330  
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Folketall samlet 1.1.2014 41077 

Folketall Molde 26048 

Folketall Vestnes 6615 

Folketall Aukra 3377 

Folketall Misund 2036 

Folketall Nesset 3001 

 

  

I tilbudet inngår Nesset kommunes behov for bruk av særnamsmann og arbeidsgiverkontroll.  

 

Ved årets slutt foretas den endelige fordelingen av kostnader mellom kommunene ut ifra de 

faktiske regnskapstallene for det enkelte år (se vedlagte utkast til avtale).  

 

Kemneren i Molde og Vestnes (navneendring på gang) håper tilbudet er interessant og ber om 

tilbakemelding dersom noe er uklart. 
 
 
 
 
Kurt Magne Thrana   
  
 Steinar Mundal 
  
 
 

 
Vedlegg 
1 Avtale om skatteoppkreverfunksjonen 
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AVTALE 

OM UTFØRELSE AV  

SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN 
 

 

Mellom Molde kommune og Nesset kommune er det inngått følgende avtale om utførelse av 

skatteoppkreverfunksjonen i Nesset.  

 

 

1. Formål 

 

Formålet med avtalen er å oppfylle Nesset kommunes forpliktelser i henhold til 

skattebetalingslovens bestemmelser om betaling og innkreving av skatt. 

 

 

2. Omfang 

 

Molde kommune påtar seg å utføre Nesset kommunes skatteoppkreveroppgaver i henhold til 

skatteoppkreverinstruksen. Videre er det kemneren i Molde og Vestnes som sørger for å 

bemanne kontoret tilstrekkelig til å kunne dekke ressursbehovet både for Molde, Vestnes, 

Aukra, Midsund og Nesset kommuner.  

 

Skatteoppkreverkontoret er faglig underlagt Skatt Midt-Norge og har sin instruks og 

myndighetsutøvelse derfra. Skatteoppkreverkontoret skal påse at kontoret har tilstrekkelige 

ressurser og er organisert slik at gjøremålene som omfattes av skattebetalerinstruksen kan 

uføres på en forsvarlig, hensiktsmessig og rasjonell måte.  

 

 

3. Administrasjon av tjenesten 

 

Skatteoppkreverfunksjonen organiseres ved at kemneren i Molde og Vestnes i sin helhet 

utfører alle skatteoppkreveroppgavene for Molde, Vestnes, Aukra, Midsund og Nesset 

kommuner. Skatteseksjonen i Molde kommune har tilhold i leide lokaler i ”Skattens Hus” i 

kontorfellesskap med Skatt Midt-Norge. Det vil bli foretatt samordning i SOFIE og en 

navneendring til Kemneren i Romsdal. 

 

4. Ansvar og utførelse 

 

Molde kommune har arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ved kontoret. Kemneren i Molde og  

Vestnes skal utføre sine oppgaver i henhold til instruks for skatteoppkrevere. 

 

 

5. Betaling for tjenesten 

 

Molde kommunes kostnader etter denne avtale fordeles på følgende måte: 
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Kostnadene som Kemneren i Molde og Vestnes har til utførelse av skatteoppkreverfunksjonen 

fordeles mellom kommunene i henhold til folketall per 01.01 i budsjettåret. Leie av 

kontorlokaler vil bli regulert i en egen avtale inngått med Skatt Midt-Norge. 

 

Betaling skjer ved fakturering av a-kontobeløp per 01.04 og 01.10. 

 

Avregning ut ifra endelige regnskapstall foretas innen utgangen av januar påfølgende år. 

 

 

6. Handlingsplan 

 

Skatteoppkreverkontoret skal utarbeide virksomhetsplan. Planen skal omfatte de mål, 

indikatorer og resultatkrav som er gitt av Skattedirektoratet og Skatt Midt-Norge og en 

beskrivelse av de tiltakene som planlegges for å få en god måloppnåelse. 

 

Skatteoppkreverkontoret skal utarbeide rutinebeskrivelse for kontorets virksomhet. 

Rutinebeskrivelsen skal omhandle de oppgaver som er lagt til kontoret. 

 

Skatteoppkreverkontoret skal sørge for tilfredsstillende internkontroll. Internkontrollen skal 

være en løpende kontroll av rutiner og prosedyrer ved kontoret for å etterse at interne og 

eksterne krav til bl.a. fremdrift og kvalitet blir oppfylt.  

 

 

7. Rapportering 

 

Kemneren i Molde og Vestnes vil gjennomføre månedlig rapportering til Skattedirektoratet, 

Skatt Midt-Norge og kommunene Molde, Vestnes, Aukra, Midsund og Nesset om den 

løpende skatteinngangen. 

Årlig rapportering vil bli foretatt i henhold til krav i skatteoppkreverinstruksen. 

 

 

8. Avtalens varighet 

 

Avtalen gjelder fra …………. Det gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 2 år. 

Oppsigelsestiden løper i 2 år etter utløpet av året skriftlig varsel om oppsigelse er sendt. 

 

 

Molde/Eidsvåg ………2014  

 

 

___________________     _____________________ 

Nesset kommune      Molde kommune           
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Nesset kommune Arkiv: 151 

Arkivsaksnr: 2013/396-112 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 35/14 10.04.2014 

Nesset formannskap 47/14 08.05.2014 

Nesset kommunestyre  22.05.2014 

Råd for eldre og funksjonshemma 5/14 14.05.2014 

 

Budsjettprosess 2014 - tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 - 2017 

Vedlegg 

1 Uttale fra ungdommens kommunestyre ang. budsjett 2014 

2 Referat fra møte i HAMU og Samarbeidsutvalget 030414 

 

 

Rådmannens innstilling 

1. Kommunestyret vedtar følgende tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 – 2017. 

 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak Konsekvens 

1 Felles 

utgifter 

50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 

gjennomgang av 

kommunens 

forsikringsobjekter. 

Reduksjon av innkjøp 

IKT (ikke investering) 

Mindre 

konsekvenser 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge 

av endring i 

arbeidsgiveravgift fra 

sone 1a til sone 2 

Reduserte utgifter til 

arbeidsgiveravgift 

for kommunen 

3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 

kulturmidler. Total 

budsjett 350 000. 100 

000 over snitt i 

KOSTRA gruppe 2. 

Tildeling 2013 fordelt 

til 57 lag med gj.snitt 

pr lag kr 8 100. 

Vil føre til mindre 

tilskudd til lag og 

foreninger. 

Kommunen kan tilby 

opplæring i bruk av 

Tilskuddsportalen 

slik at lag og 

foreninger selv kan 

søke om eksterne 
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tilskudd. 

4 Service-

kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg 

av meglerpakke, 

reduserte utgifter til 

porto mm 

Ingen  

5 Barne-

hager 

100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 

årsverk ass. ressurs i 

Eidsvåg barnehage 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

6     100 000 100 000 100 000 Feriestengte 

kommunale barnehager 

i 3 uker fra 2015 

Enn antar at 

feriestengte 

barnehager vil gi 

liten konsekvens for 

foreldre dersom 

informasjonen blir 

gitt på ett tidlig 

tidspunkt. 

7 Skole   220 000 750 000 1 000 000 Pga. naturlig nedgang i 

elevtallet vil en kunne 

redusere antall klasser 

EIBUS fra høst 2015.  

Ingen negativ 

konsekvens for 

læring. Ingen 

konsekvenser for 

lærere. 

8   100 000 235 000 235 000 235 000 Redusere assistent- 

ressurs EIBUS.  

Dette vil føre til 

mindre generell 

assistentstøtte i 

klassene. 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

9   210 000 510 000 510 000 510 000 Overflytte mellomtrinn 

fra Vistdal skule til 

Eresfjord. Kun 3 elever 

i mellomtrinnet neste 

skoleår - 2014/15. Alle 

i 7 klasse. Ikke 

beregnet innsparing på 

driftsutgifter bygg. 

Vil gi lengre 

skoleveg og lengre 

skoledager, men 

innenfor gitte 

anbefalinger. Vil gi 

redusert kollegialt 

fagmiljø ved Vistdal 

skule. 

10 NAV 70 000       Minus innleie av vikar 

i 2014 

Vil kunne føre til 

større belastninger 

for de ansatte som er 

tilstede. 

11     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere 

å redusere sosialhjelps- 

utbetalinger  

Økt bruk av statlige 

tiltaksmidler vil 

kunne øke behovet 

for flere 

praksisplasser i 

kommunen. 
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12 Helse og 

omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning 

på kjøkken NOS 

tilsvarende 30% stilling 

for ass. i helgene 

Endring av interne 

rutiner. Oppgaver må 

overføres til 

avdelingene. 

Overtallige tilbys 

vakante stillinger på 

dag. 

13   90 000       Kjøkkendrift avvikles- 

70% st. innen 01.06.14. 

Middagslevering fra 

Eidsvåg, kostnadene til 

dette er medregnet 

Noen beboere må ha 

hjelp til handling. 

Kostnader til 

middagslevering, 

transport til 

Eresfjord og Vistdal 

er innarbeidet. 

14   350 000       Kveldsvakt (1,4 årsv.) 

ved Vistdal 

bofellesskap avvikles 

innen 01.06.14  

Hjemmetjenesten 

fører tilsyn på kveld.  

15   250 000       Redusere bemanning 

på dagtid med 50% 

innen 01.06.14 

Fast personale noen 

timer på dagtid. 

Trappes ytterligere 

ned i takt med 

utflytting av beboere. 

16     2 000 000 2 500 000 2 500 000 Vistdal bofellesskap 

omdisponeres til 

boliger. Det er i dag 

tilknyttet ca 5 årsverk 

til Vistdal bofellesskap 

i tillegg er hjemme-

sykepleien der to 

ganger daglig.  Det er i 

dag 6 (4) beboeren ved 

bofellesskapet.  

Reduksjonsforslagene 

innebærer en gradvis 

avvikling som 

bofellesskap. Antatt 

samlet innsparing ca. 

kr. 2.500.000 

Mulig at en må øke 

ressurser i 

hjemmetjenesten i 

Indre. Økonomisk 

mulighet til økning 

av hjemmetjenesten 

fra 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter 

i alle kommunens 

formålsbygg. Redusere 

bruk av gatelys om 

natten. 

Ansatte må få 

opplæring i bruk av 

SD -anleggene. 

Redusere 

temperaturen med 1 

grad i alle formåls-

bygg, ikke NOS. 

Innføre tidsstyring 

på gatelys. 

18   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på byggesak 

og kartoppmåling.  

Nesset kommune har 

lavere gebyr enn 

sammenlignings-

bare kommuner. 

  Totalt 1 690 000 4 735 000 5 765 000 6 015 000     
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Behandling i Nesset formannskap - 10.04.2014  

Uttale fra FAU ved Vistdal skole, datert 10.4.2014, ble distribuert. 

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag: 

 

 Saken utsettes til 8. mai.  

 

I forbindelse med formannskapsmøte samme dag, innkalles det til arbeidsmøte hvor alternative 

innsparingsforslag gjennomgås. 

 

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 10.04.2014 

Saken utsettes til 8. mai.  

 

I forbindelse med formannskapsmøte samme dag, innkalles det til arbeidsmøte hvor alternative 

innsparingsforslag gjennomgås. 

 

Saksopplysninger 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 06.02.2014 

 

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til budsjettprosess 2014 – i arbeidet med å skape balanse i 

økonomiplan 2014 – 2017. 

Vedtatte 12 prinsipper i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen (prinsipp for medbestemmelse) 

legges til grunn i arbeidet med å skape balanse i økonomiplanen. 

Rådmannen oppnevner administrative arbeidsgrupper hvor tillitsvalgte og verneombud skal være 

representert samt at rådmannen utarbeider mandat for arbeidsgruppene med mål og tidsfrister. 

 

Det legges opp til følgende fremdriftsprosess i dette arbeidet: 

Møte med rådmannens ledergruppe 14.01 

Møte HAMU 14.01 

Formannskapsmøte 23.01 

Kommunestyre 06.02 

Innlevering fra arbeidsgruppene 17.03 

Møte m/rådmannens ledergruppe 25.03 

HAMU 02.04 

Formannskap 10.04 

Kommunestyre 24.04 

Igangsetting av endringsprosesser/ tiltak 01.05 

 

 

Kommunestyret fattet følgende vedtak i forbindelse med behandling av Økonomiplan 2014 – 2017 i 

kommunestyret 12.12.2013: 

 

Budsjettprosess: 

Det vises til sak høsten 2007 om evaluering av budsjettprosessen. Det vises til sak 56/10 om mandat til 

arbeidsgrupper for å skape balanse i økonomiplana og sak 57/10 om 12 prinsipper i arbeidet med å 

skape balanse i økonomiplana 2010 – 2013. 
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Administrasjonen får i oppgave å legge frem en sak til formannskapets første møte i 2014 som bygger 

på nevnte tidligere budsjettprosesser. Saken skal ende opp med en gjennomgang av kommunens drift 

og samlede innsparinger på 2 % for økonomiplanperioden 2014 – 2017. 

 

For å oppnå balanse i økonomiplanperioden må driften reduseres med ca. 4 mill. kroner som tilsvarer  

2 % av kommunens driftsbudsjett. Etter flere år med reduksjoner, ser ikke rådmannen at det er rom for 

å bruke” ostehøvelprinsippet” lengre ved at hver enhet finner reduksjonstiltak for 2 %. Rådmannen 

opprettet i januar 7 administrative arbeidsgrupper med deltagelse av tillitsvalgte og verneombud i 

gruppene 1 - 5:  

 

1) Grunnskole 

2) Barnehage 

3) Helse og omsorg/NAV kommunal del 

4) Teknisk, samfunn og utvikling 

5) Rådmannens stab og støttefunksjoner. Herunder økonomi, personal, fellesutgifter, kultur, IKT og 

service. 

6) Inntektsmuligheter 

7) Politisk nivå 

 

Arbeidsgruppene har gjennomgått alle tjenesteområder med tanke på om driften kan effektiviseres, 

samhandles med andre eller ev utgå. Konsekvenser og effekt er beskrevet i interne arbeidsnotat fra 

arbeidsgruppene til rådmannen.  

Tilbakemeldingene er gjennomgått med enhetslederne og videre innarbeidedet i rådmannens forslag til 

tiltak for å oppnå balanse for budsjett 2014 og økonomiplan 2014- 17.  

 

Vurdering 

Rådmannen sammen med stabs- og enhetsledere har vurdert gruppenes innspill og kommet frem til 

enstemmige forslag til innsparinger for å oppnå balanse i økonomiplan 2014 - 17. Vurderinger er gjort 

ut fra vurderte konsekvenser av tiltakene sett opp imot hva som gir innsparinger. 

Rådmannen ser at noen av de foreslåtte tiltakene vil skape mere uro enn andre og har derfor valgt å 

beskrive mer utførende de tiltakene som direkte berører ansattes arbeidsforhold. Flere av de foreslåtte 

tiltakene vil berøre ansatte i form av omplassering eller oppsigelser. Der det blir nødvendig med 

nedbemanning, vil dette først og fremst gjelde assistentstillinger, ufaglærte ansatte. Generelt er det 

vanskelig å finne andre arbeidsoppgaver for disse arbeidstakerne og problemstillingen blir i denne 

omgang ytterligere vanskeliggjort ved at det er behov for reduksjoner i flere enheter samtidig.  

 

Tiltak 5: 

Rådmannen foreslår ytterligere reduksjon av assistentressurs ved kommunale barnehager med 

bakgrunn i reduksjon i antall barn fra høsten 2015. Det er allerede satt i gang en nedbemannings- 

prosess i forhold til vedtatt budsjett for 2014. Dette innebærer reduksjon av ca. 3,5 assistent årsverk. 5 

ansatte er innkalt til drøftingsmøte. Det vil bli arbeidet med å finne muligheter for omplassering, men 

det er stor fare for oppsigelser. Ytterligere nedbemanning tilsvarer ca. 100 % stilling.  

 

 

Tiltak 6: 

Rådmannen legger enda en gang frem forslag om å feriestenge kommunale barnehager i 3 uker. Det er 

få barn som benytter seg av tilbudet i juli og en antar derfor at tiltaket vil føre til små problemer om 

foreldre får tid nok til å planlegge avvikling av egen ferie. Vi er kjent med Liedgarden barnehage har 

hatt feriestengning i flere år uten at dette har ført til større problemer. 

 

Tiltak 7: 

-�331�-



Rådmannen foreslår å redusere antall klasser ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole. Bakgrunnen for 

dette er at elevtallet går ned de neste årene. I forslaget ligger en reduksjon av 1 klasse for skoleåret 

2015/ 16 og ytterligere en klasse skoleåret etter. Tiltaket medfører ingen konsekvens for læring. 

Tiltaket medfører ingen konsekvenser for lærerstillinger, da en vil ha naturlig avgang i lærergruppen. 

 

Tiltak 8: 

Rådmannen foreslår å redusere assistentressurs ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole tilsvarende 50 % 

stilling. Konsekvensen av tiltaket er noe usikkert da dette avhenger av elevgrunnlaget. Tiltaket vil 

berøre ansatte og det vil være få muligheter til omplassering.  

 

Tiltak 9: 

Rådmannen foreslår å flytte elever fra mellomtrinnet ved Vistdal skule til Eresfjord barne- og 

ungdomsskule fra skoleåret 2014/15. 

Det vil fra høsten kun være 3 elever i 7. klasse ved mellomtrinnet ved Vistdal skule. Det vil si at det 

ikke er elever i 5. eller 6. klassetrinn dette skoleåret. Elevene i 7. klasse vil derfor dele klasse med 

elever i 4. skoletrinn til høsten. Fra skoleåret 2015/16 vil det igjen være elever som kommer fra 

barnetrinnet og over i mellomtrinnet. Høsten 2015 vil det være 5 elever i 5. klasse. Overflytting av 

elever ved mellomtrinnet til Eresfjord skole vil medføre lengre skoledager for elevene inkl. reisetid, 

men likevel innenfor gitte anbefalinger. Eksempelvis vil elevene fra Vistdal få kortere reisevei enn 

elevene fra Eikesdal.  

Det vil ikke føre til økte transportutgifter av betydning da elevene vil følge allerede oppsatte 

skolebusser. Fagmiljøet er redd tiltaket vil kunne føre til et redusert kollegialt fagmiljø over tid. Det vil 

berøre ansatte, men ledige stillinger vil ikke bli besatt.  

 

Tiltak 12: 

Rådmannen foreslår å redusere 30 % assistent stilling på helg ved kjøkkenet ved Nesset 

omsorgssenter. Tiltaket innebærer at oppvask av kopper og bestikk må utføres i avdelinger i helgene. 

Tiltaket vil føre til endrede rutiner. 3 ansatte i små stillingsstørrelser vil bli berørt. Det er mulig at disse 

kan overflyttes til vakante stillinger på hverdag. 

 

 

 

Tiltak 13 - 16: 

Rådmannen foreslår å starte en prosess hvor målet er å omdisponere Vistdal bofellesskap fra 

institusjon til boliger.  

 

Bakgrunnen for dette forslaget er at kommunen har mottatt «Beredskapsanalyse for Nesset», 

utarbeidet av Molde Brann- og redningstjeneste mars 2014 som vil medføre til større investeringer og 

årlige driftsutgifter.  

Beredskapsanalysen er utarbeidet med bakgrunn i Dimensjoneringsforskriften. Forskriften gir 

ufravikelige krav i forhold til responstid og dimensjonering av brannmannskap ut fra innbyggertall, 

befolkningstetthet, tett bebyggelse og sykehjem/sykehus.  

Vistdal bofelleskap er etter Dimensjoneringsforskriften definert som sykehjem da det er beboere som 

trenger assistert hjelp ved rømning. Responstid i forhold til institusjon er satt til 10 min. Denne kan 

utvides til 20 min hvis det iverksettes branntekniske tiltak som automatisk slukkesystem,  

 

 

branncelledeling av loft, selvlukkende dører mm. I dag er responstiden fra Eresfjord til Vistdal 

beregnet til 33 min og fra Åfarnes 38 min. Det betyr at for å etterleve forskriften hvis en opprettholder 

institusjonstilbud i Vistdal, må det opprettes branntjeneste i Vistdal på samme nivå som i Eidsvåg. Det 

vil si en brannstyrke med minimum 4 røykdykker og 6 brannkonstabler. I tillegg må det innkjøpes 

brannbil, diverse utstyr og tilrettelegges for garasje/brannstasjon. Samlede utgifter til investeringer 
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antas å være ca. 4-6 mill.kr samt kostnader for opplæring av røykdykkere og sjåfører. Årlige 

lønnsutgifter for brannmannskap ca. kr 650 000 samt godtgjørelser for utrykning. 

 

Brannberedskapet i Vistdal må høynes selv uten institusjon i bygda. Kravet om responstid på mindre 

enn 30 min, overholdes ikke med dagens ordninger. Det vil bli behov for et hjelpemannskap på 

minimum 6 mann. Det vil ikke være behov for investering i brannbil, garasje/ brannstasjon og annet 

utstyr. Det må investeres i verneutstyr til mannskapet.  Årlige lønnsutgifter ca. kr 130 000 samt 

godtgjørelser for utrykning. 

 

Intensjonen ved opprettelse av Vistdal bofellesskap i sin tid, var at det skulle være et bolig- og 

trygghetstilbud til de eldre som stort sett greide seg selv. I årenes løp ser en at fra å være en bolig har 

bofellesskapet utviklet seg til en institusjon med brukere som trenger tilsyn det meste av døgnet. 

Bofellesskapet er bemannet med en ansatt til stede hele døgnet, dog som hvilende vakt mellom 24.00 – 

06.00. I tillegg til dette er det kjøkkenpersonell tilsvarende 0,7 årsverk. Totalt er det ca. 5 årsverk 

tilknyttet bofellesskapet samt hjemmetjenester ved behov. Årlige personalkostnader ca. kr 2,5 mill. 

Bofellesskapet består av felleslokaler, 9 hybler og en leilighet som gir plass til 10 - 11 beboere. Det er 

pr dags dato 6 beboere. Med bakgrunn i beredskapsanalysen har rådmannen aksjonert og 2 beboere vil 

bli overflyttet til NOS før denne saken blir politisk behandlet. Det vil si at det vil være 4 gjenboende 

beboere. Det er pr i dag ingen søkere til bofellesskapet. Siste søknad om fast plass var i februar 2013. 

Utover dette har 3 hatt tilbud om rehabiliterings- eller korttidsopphold i løpet av 2013/14. Nye beboere 

må kunne komme seg ut av bygningen uten assistanse. 

 

Med bakgrunn i at det nå kun vil være 4 gjenværende beboere og kriteriene for å bo her vil være at 

beboere er stort sett er selvhjulpne, ser en det som nødvendig å nedbemanne bofellesskapet. 

Rådmannen kan ikke forsvare dagens bemanningsnorm som vil være nærmere 40 % høyere en hva en 

har på avdeling for demente. I forslaget så beholder en bemanning noen timer på dagtid samt hvilende 

nattevakt som nå. Hjemmetjenester vurderes på lik linje med andre hjemmeboende.   

 

Det vil være et avgjørende valg om en skal opprettholde bofellesskapet som institusjon eller ikke. 

Rådmannen vurderer det slik at det ikke vil være økonomisk forsvarlig å opprettholde dette tilbudet 

sett i forhold til etterspørsel om plass det siste året og de kostnader kommunen må ta i forhold til 

branntekniske krav og krav om dimensjonering.  

Det vil være nødvendig å utrede behovet for alternative botilbud til eldre i Vistdal. Det er grunn til å 

tro at etterspørsel etter rom/ hybel i bofelleskap vil reduseres sterkt de neste årene. En ser endring i 

krav og forventninger til boligstandard som er en annen enn da bofellesskapet ble tilrettelagt. De fleste 

ønsker i dag å kunne bo i egen bolig med tilrettelagt hjelp så lenge som mulig hvis boligen har en 

akseptabel standard. Det vil bli fremmet egen sak om utredning av botilbud i Vistdal i mai. 

 

 

Forslag til reduksjoner er ikke satt opp i prioritert rekkefølge, men inndelt etter enheter. 

 

Nr. Enhet 2014 2015 2016 2017 Tiltak Konsekvens 

1 Felles 

utgifter 

50 000 100 000 100 000 100 000 Innsparing i 

forsikringspremier etter 

gjennomgang av 

kommunens 

forsikringsobjekter. 

Reduksjon av innkjøp 

IKT (ikke investering) 

Mindre 

konsekvenser 

2   200 000 500 000 500 000 500 000 Reduksjon som følge 

av endring i 

arbeidsgiveravgift fra 

sone 1a til sone 2 

Reduserte utgifter til 

arbeidsgiveravgift 

for kommunen 
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3 Kultur 100 000 100 000 100 000 100 000 Redusere tildeling av 

kulturmidler. Total 

budsjett 350 000. 100 

000 over snitt i 

KOSTRA gruppe 2. 

Tildeling 2013 fordelt 

til 57 lag med gj.snitt 

pr lag kr 8 100. 

Vil føre til mindre 

tilskudd til lag og 

foreninger. 

Kommunen kan tilby 

opplæring i bruk av 

Tilskuddsportalen 

slik at lag og 

foreninger selv kan 

søke om eksterne 

tilskudd. 

4 Service-

kontoret 

50 000 50 000 50 000 50 000 Økte inntekter fra salg 

av meglerpakke, 

reduserte utgifter til 

porto mm 

Ingen  

5 Barne-

hager 

100 000 300 000 300 000 300 000 Redusere ytterligere 1 

årsverk ass. ressurs i 

Eidsvåg barnehage 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

6     100 000 100 000 100 000 Feriestengte 

kommunale barnehager 

i 3 uker fra 2015 

Enn antar at 

feriestengte 

barnehager vil gi 

liten konsekvens for 

foreldre dersom 

informasjonen blir 

gitt på ett tidlig 

tidspunkt. 

7 Skole   220 000 750 000 1 000 000 Pga. naturlig nedgang i 

elevtallet vil en kunne 

redusere antall klasser 

EIBUS fra høst 2015.  

Ingen negativ 

konsekvens for 

læring. Ingen 

konsekvenser for 

lærere. 

8   100 000 235 000 235 000 235 000 Redusere assistent- 

ressurs EIBUS.  

Dette vil føre til 

mindre generell 

assistentstøtte i 

klassene. 

Utfordringer i 

forhold til 

omplassering/ 

oppsigelse av 

ansatte. 

9   210 000 510 000 510 000 510 000 Overflytte mellomtrinn 

fra Vistdal skule til 

Eresfjord. Kun 3 elever 

i mellomtrinnet neste 

skoleår - 2014/15. Alle 

i 7 klasse. Ikke 

beregnet innsparing på 

driftsutgifter bygg. 

Vil gi lengre 

skoleveg og lengre 

skoledager, men 

innenfor gitte 

anbefalinger. Vil gi 

redusert kollegialt 

fagmiljø ved Vistdal 

skule. 

10 NAV 70 000       Minus innleie av vikar 

i 2014 

Vil kunne føre til 

større belastninger 

for de ansatte som er 

tilstede. 

11     100 000 100 000 100 000 Arbeide for ytterligere 

å redusere sosialhjelps- 

utbetalinger  

Økt bruk av statlige 

tiltaksmidler vil 

kunne øke behovet 

for flere 

praksisplasser i 

kommunen. 
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12 Helse og 

omsorg 

70 000 120 000 120 000 120 000 Redusere bemanning 

på kjøkken NOS 

tilsvarende 30% stilling 

for ass. i helgene 

Endring av interne 

rutiner. Oppgaver må 

overføres til 

avdelingene. 

Overtallige tilbys 

vakante stillinger på 

dag. 

13   90 000       Kjøkkendrift avvikles- 

70% st. innen 01.06.14. 

Middagslevering fra 

Eidsvåg, kostnadene til 

dette er medregnet 

Noen beboere må ha 

hjelp til handling. 

Kostnader til 

middagslevering, 

transport til 

Eresfjord og Vistdal 

er innarbeidet. 

14   350 000       Kveldsvakt (1,4 årsv.) 

ved Vistdal 

bofellesskap avvikles 

innen 01.06.14  

Hjemmetjenesten 

fører tilsyn på kveld.  

15   250 000       Redusere bemanning 

på dagtid med 50% 

innen 01.06.14 

Fast personale noen 

timer på dagtid. 

Trappes ytterligere 

ned i takt med 

utflytting av beboere. 

16     2 000 000 2 500 000 2 500 000 Vistdal bofellesskap 

omdisponeres til 

boliger. Det er i dag 

tilknyttet ca 5 årsverk 

til Vistdal bofellesskap 

i tillegg er hjemme-

sykepleien der to 

ganger daglig.  Det er i 

dag 6 (4) beboeren ved 

bofellesskapet.  

Reduksjonsforslagene 

innebærer en gradvis 

avvikling som 

bofellesskap. Antatt 

samlet innsparing ca. 

kr. 2.500.000 

Mulig at en må øke 

ressurser i 

hjemmetjenesten i 

Indre. Økonomisk 

mulighet til økning 

av hjemmetjenesten 

fra 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Teknisk   350 000 350 000 350 000 Redusere strømutgifter 

i alle kommunens 

formålsbygg. Redusere 

bruk av gatelys om 

natten. 

Ansatte må få 

opplæring i bruk av 

SD -anleggene. 

Redusere 

temperaturen med 1 

grad i alle formåls-

bygg, ikke NOS. 

Innføre tidsstyring 

på gatelys. 

18   50 000 50 000 50 000 50 000 Øke gebyr på byggesak 

og kartoppmåling.  

Nesset kommune har 

lavere gebyr enn 

sammenlignings-

bare kommuner. 

  Totalt 1 690 000 4 735 000 5 765 000 6 015 000     

        

 
Som en vil se av tabellen vil det være nødvendig at hele organisasjonen i 2014 er forsiktige med sine 

utgifter. Det mangler her spesifikke tiltak for ca. kr 310 000. Det forventes at organisasjonen i fellesskap 
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skal finne inndekning for dette.  

Rådmannen har også valgt å finne tiltak som gir større innsparinger de neste årene. Dette vil kunne gi 

oss handlingsrom i forhold til uforutsette utfordringene som måtte komme. 

 

 

Godtgjøring til folkevalgte 

Rådmannen har valgt å lage en oversikt over godtgjørelser til de folkevalgte, men mener at de 

folkevalgte selv må ta stilling til om det er en mulighet for reduksjoner her. I arbeidet med å finne 

budsjettbalanse og hvor en ser at en må nedbemanne ved flere arbeidsplasser, vil det ha positiv effekt at 

også de folkevalgte vurderte mulige reduksjoner. 

 
 
 
 
 
 
Oversikt godtgjøring folkevalgte i fem kommuner (mars 2014) 

  Nesset Vestnes Molde Gjemnes Aukra 

Skyssgodtgjørelse 
Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Kommunalt  
reisereg. 

Godtgjørelse ordfører 
8,23 G 
(692 998) 

9 G   
(757 836) 

11 G  
(926 244) 

8,2 G  
(690 473) 

Rådmannens lønn            
(874 000) 

Godtgjørelse 
varaordfører 

10 % av ordfører 
(69 300) + 
møtegodtgj. 

20 % av ordfører  
(151 567) ikke 
møtegodtgj 

50 % av ordfører  
(463 122) ikke 
møtegodtgj. 

4 % av ordfører   
(27 618)+ 
møtegodtgj. 

12 % av ordfører              
(104 880), ikke 
møtegodtgj 

Møtegodtgjørelse: 

Møtegodtgjørelse 
kommunestyre 

1 100 pr. møte  757 pr. møte 668 pr. møte 

690 pr. møte   
over 2 timer 
345 pr møte 
under 2 timer 

1 000 pr. møte  

Gruppeledere 
kommunestyre 

 -   -  
6680 + 1670 pr. 
repr pr. år 

 -   -  

Møtegodtgjørelse 
formannskap 

1 100 pr. møte  1 500 pr. møte 

668 pr. møte + 
33 402 pr. år + 
telefon kr 500 
pr. kvartal 

1 035 pr. møte   
over 2 timer 
517 pr møte 
under 2 timer 

1 000 pr. møte  
+ 10 000 pr. år 

Møtegodtgjørelse 
medlem utvalg 

1 100 pr. møte* 757/303 pr. møte 

668 pr. møte + 6 
680 pr. år / 668 
pr. møte / 334 
pr. møte 

500 pr. møte 
over 2 timer 
250 pr møte 
under 2 timer / 
200 pr. møte 

450 pr. møte              
(Ktr.utv. og 
hovedutv.: 3000 
pr. år + 1 000 pr. 
møte) 

Møtegodtgjørelse leder 
utvalg 

2200 pr. møte* 606 pr. møte 

668 pr. møte + 
33 402 pr. år / 1 
002 pr. møte / 
668 pr. møte 

500 pr. møte 
over 2 timer 
250 pr møte 
under 2 timer / 
200 pr. møte + 
noen få utvalg 
beløp (1000-
7500) pr. år 

580 pr. møte              
(Ktr.utv og 
hovedutv: 10 000 
pr. år + 1 300 pr. 
møte) 

Tapt 
arbeidsfortjeneste ja, maks 8 timer ja, maks beløp 

ja, men kun for 
tap av inntekt 

ja, maks timer / 
beløp 

ja, men kun 
faktisk tap 
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Legitimert inntil 4000/dag inntil 1800 / dag 
erstatning for 
tap i ordinær 
inntekt og 
deknig av utgift 
som vervet 
nødvendiggjør 

inntill 3 500/dag 
inntil rådmannens 
dagslønn 

Ulegitimert 
inntil 8 timer kr. 
150/time uten 
dokumentasjon 

inntil 900/dag 
med erklæring 

for hjemmearb./ 
studenter: kr 
130 pr. time max 
7,5 t/dag 

repr. uten vanlig 
lønnsinnt. får 
tariff for ufaglærte 
pr. arb.dag 

Tilsyn med små barn / 
eldre/ 
 funksjonshemma 

inntil 150/time + 
skyss etter 
regning 

inntil 150 /time 
maks 600 / møte 

ref. utg.  kr. 70 
pr.time 

inntil 100/time  
mot kvittering 

Godtgjørelse ved kurs 
og seminar 

Skyss- og 
kostutgifter, tapt 
arbeidsfortjeneste 
og 
møtegodtgjøring 

ikke i regl. ikke i regl.  ikke i regl.  

Skyss-/kostutgifter 
og tapt arb. 
.ortjeneste, men 
ikke møtegodtgj. 

           

Antall møter i 2013           

Kommunestyre 9 8 9 9 8 

Formannskap 12 11 20 20 13 

Bespisning 35 600         

 

Økonomiske konsekvenser 

Ved gjennomføring av de foreslåtte tiltakene, vil en kunne oppnå balanse i økonomiplanen for 

perioden 2014 -2017.  I årene 2015 – 2017 vil det være et handlingsrom i forhold til ev nye 

utfordringer. 

 

Betydning for folkehelse 

De foreslåtte tiltakene vil føre til usikkerhet for mange ansatte hva gjelder arbeidstilbud og privat 

økonomi. Dette kan ha innvirkning ikke bare for den ansatte, men også sett i forhold til den totale 

familieøkonomien.  
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Uttale frå Ungdommens kommunestyre møte 24. januar 2014  
sak 4/2014 - Budsjett for UKS, ungdomsmidlane og ungdomsklubben (ansvar 2530 og 2531) 

 

Budsjett for UKS, ungdomsmidlane og ungdomsklubb: 

UKS møtegodtgj. og mat 4-5 møter   44000,- 

Ungdomsmidlane og skibuss    50000,- 

Ungdomsleiar, lønn og avgifter    92000,- 

Utstyr og aktivitet ungdomsklubb   27000,- 

Sum     213000,- 

 

• UKS meiner at etter som Nesset er kåra til årets ungdomskommune og har ein positiv 
utvikling i ungdomsarbeidet, vil det vere svært negativt om potten bli redusert.  

• Ein reduksjon av midlane til ungdomsarbeid strir mot kommunens målsettingar for arbeid retta 
mot ungdom. Det er eit negativt signal til ungdommen, som føler at arbeidet ikkje nytter 
likevel. 

• Nesset må tenke på framtida og satse på ungdommen. 

Dessuten etterlyser UKS framdrifta av Fleirbrukshallen som vil bli eit viktig samlingspunkt og skape 
aktivitet for ungdom i Nesset. 

 

Uttalen er einstemmig vedteke av UKS. 
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Notat 
 

Til: 
 

 

Fra: Anne-Karin Sjøli 
 

 

 

 

 
Sak nr. Dato 
2013/396-114 04.04.2014 

 

Referat fra møte i HAMU og Samarbeidsutvalget 030414 

HAMU:  Fra arbeidsgiver: ordfører Rolf Jonas Hurlen, rådmann Liv F. Husby, personalsjef Anne-

Karin Sjøli og enhetsleder Jan Karstein Schjølberg 

 Fra arbeidstaker: Fagforbundet v/Sissel Ebbesen Bugge, Utdanningsforbundet v/ May 

Tove Bye Aarstad, Delta v/ Anita Storholt Mittet og hovedverneombud Marit 

Hammervold. I tillegg møtte NSF v/ Siw Aasen medl. av Samarbeidsutvalget. 

 

Møte var lagt opp som et rent informasjonsmøte om det arbeidet som er igangsatt for å redusere 

budsjettet. Jfr. K-sak 106/13. 

 

I løpet av 1. halvår har det vært bredt sammensatte grupper på alle enheter, inkl. rådmannens stab som har 

gått igjennom kommunens drift, og forslått innsparinger. Som et resultat av dette arbeidet legger nå 

rådmannen frem sitt forslag til reduksjoner i økonomiplanen. 

 

Utvalgene fikk utdelt et regneark der de forslåtte innsparingstiltakene var satt opp.  Rådmannen 

poengterte at dette ikke var i prioritert rekkefølge.  

 

Etter at alle de forslåtte innsparingstiltakene var gjennomgått ble det sett på hvilke av tiltakene som ville 

få personalmessige utfordringer.  

 

Medlemmene i utvalgene hadde, etter å ha fått en innføring i bakgrunnen til at disse tiltakene hadde blitt 

valgt å fremme, stor forståelse for forslaget.  

 

Utvalgene fikk i tillegg orientering om brannsynsrapporten som Molde brann- og redningstjeneste hadde 

utarbeidet etter tilsyn ved Vistdal bofellesskap. I denne rapporten fremkommer det at Nesset brann- og 

redningstjeneste ikke er dimensjonert for å dekke kravene til responstid for utrykning til institusjon med 

beboere som ikke greier seg selv. Bygget i seg selv har også mangler i forhold til brannsikkerheten. Jfr. 

Rapport fra Molde brann- og redningstjeneste.    

 

Utvalgene har forståelse for, og ser nødvendigheten av de tiltakene rådmannen skisserer. Utvalgene 

presiserte viktigheten av at eventuelle nedbemannings- eller omplasseringsprosesser gjøres i henhold til 

lov og avtaleverk.  

 

-�339�-


	Forside 
	Saksliste 
	PS 36/14 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
	PS 37/14 Referatsaker
	RS 27/14 Angående søknad om etablering av vinmonopolutsalg
	Angående søknad om etablering av vinmonopolutsalg
	Vedlegg
	08-09-25 Brev - Nesset kommune, vinmonopol


	PS 38/14 Fradeling av parsell - GID 055/008 - Dispensasjon fra kommuneplanens areadel
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Rekvisisjon av oppmålingsforretning - arealoverføring
	Situasjonskart
	Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen
	Jordlovsbehandling
	Dispensasjon fra byggegrenseavstand fra fv.62 til gnr. 55 bnr. 113 i Nesset kommune


	PS 39/14 Fradeling av parseller- GID 060/002 - Dispensasjon
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om tiltak - oppretting av ny grunneiendom
	Situasjonskart
	GID 060/002 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Jordlovsbehandling - Knut Arne Bugge


	PS 40/14 Detaljreguleringsplan for Mardalsmoen - Offentlig ettersyn
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Beskrivelse og bestemmelser, 28.04.14
	Plankart28.04.14


	PS 41/14 Rutiner ved salg av tomter - Endringer
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Søknad om utsettelse av byggefrist i Furulund boligfelt - Stephan Berg
	Rutiner ved salg av tomter - sist vedtatt i sak F 179/85
	Rutiner ved salg av tomter - forslag til endring


	PS 42/14 Årsmelding og regnskap 2013 - Mardølafondet
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Årsmelding og regnskap 2013 - Mardølafondet


	PS 43/14 Årsmelding 2013 inkl. årsberetning og årsregnskap - Nesset kommune
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Årsmelding 2013 komplett
	Kontrollutvalgets uttalelse til Nesset kommunes årsregnskap for 2013


	PS 44/14 GassROR IKS - Invitasjon til medeigarskap
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Medeierskap i GassROR IKS


	PS 45/14 Rullering av strategisk næringsplan/tiltaksplaner 2014-2016
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Strategisk Næringsplan for Nesset - tiltaksdelen - følgebrev
	STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR NESSET - versjon april 2014


	PS 46/14 Skatteoppkreverfunksjonen i Nesset - organisering
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Forespørsel om kjøp av tjenester - skatteoppkreverfunksjonen i Nesset
	Svar fra Kristiansund kommune - Forespørsel om kjøp av tjenester - skatteoppkreverfunksjonen i Nesset
	Svar fra Molde kommune på forespørsel om skatteoppkreverfunksjonen
	Avtale Nesset kommune
	Svar fra Sunndal kommune på forespørsel om kjøp av tjenester på skatteoppkreverområdet i Nesset


	PS 47/14 Budsjettprosess 2014 -  tiltak for å skape balanse i økonomiplan 2014 - 2017
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Uttale fra ungdommens kommunestyre ang. budsjett 2014
	Referat fra møte i HAMU og Samarbeidsutvalget 030414


	PS 48/14 Fradeling av parsell - GID 016/001 - dispensasjon fra kommuneplanen
	PS 49/14 Fradeling av parsell - GID 022/001 - Dispensasjon fra kommuneplanen

