
Nesset kommune

Møteinnkalling

Utvalg: Nesset kommunestyre

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus

Dato: 25.04.2013

Tidspunkt: 14:00 – 17:00

Kl. 11:00 – 12:30 Eiermøte i Nesset Kraft AS

Kl. 13:00 – 13:45 Generalforsamling i Nesset Kraft AS

Kl. 14:00 – 17:00 Kommunestyremøte

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 23 11 00. Møtesekretær innkaller 
vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Rolf Jonas Hurlen Vivian Høsteng
ordfører politisk sekretær



Saksliste

Utvalgs-

saksnr

Innhold Unntatt

offentlighet

Arkiv-

saksnr

PS 20/13 Godkjenning av protokoll

PS 21/13 Spørsmål til ordføreren

PS 22/13 Referatsaker

RS 9/13 Vedkommande utvikling av kraftverk i Kjøtåa 2012/1141

RS 10/13 Underskrevet protokoll fra representantskapsmøtet i 
Romsdal IUA 04.04.13

2008/1298

PS 23/13 Kommunal overtakelse av vei, vann- og avløp i 
Sjøgarden boligfelt

2010/1298

PS 24/13 Sluttrapport med byggeregnskap for rehabilitering av 
svømmehall ved Nesset U-skole

2010/351

PS 25/13 Opprettelse av stilling som lokal rusforebyggende 
koordinator med forebehold om tilskuddsmidler fra 
Helsedirektoratet

2012/120

PS 26/13 Organisasjonsendringer Nesset kommune 2013/354

PS 27/13 Årsmelding 2012 - Kontrollutvalget 2013/309



PS�20/13�Godkjenning�av�protokoll

PS�21/13�Spørsmål�til�ordføreren

PS�22/13�Referatsaker



Til

Nesset kommune

v/ ordførar, formannskap og kommunestyre

Frå

Grunneigarlaget i Eikesdalen Eikesdalen 5 april 2013

Vedkommande utvikling av kraftverk i Kjøtåa.

Viser til vedtak i sak 44 —2013 i Dovrefjell nasjonalparkstyre, der ordføraren stemte imot å utgreie eit

kraftverksinntak innanfor Landskapsvernet i Eikesdalen. Det var ikkje snakk om at dette ville

medføre ekstra kostnader for kommunen, ei heller at kommunen skal ha ei positiv haldning til

prosjektet. Det var tale om å få moglegheit til å utgreie prosjektet igjennom offentlege organ.

Når kommunens representant gjev signal om at kommunen ikkje ein gong ynskjer ei utgreiing av vårt

prosjekt, er det viktig for oss å få stadfesta at kommunens representant også representerer

kommunens syn i ei så viktig sak for oss.

Som grunneigarlag er det viktig å vite kva haldning kommunen har til dei prosjekta som

grunneigarlaget meinar vil gje inntekter i Eikesdalen i framtida.

I og med at kommunens representant stemte imot ei utgreiing av vårt prosjekt i ein interkommunal

samanheng(som Dovrefjell nasjonalparkstyre er), krev ein å vite om det stemmer med

kommunestyrets haldning til prosjektet.

Då me arbeider med denne saka aktivt er det viktig at kommunen kjem med ei uttale om utvikling av

Kjøtåa og ikkje ei generell uttale om kraftutbygging i Nesset.

Beste helsing

Grunneigarlaget i Eikesdalen

Soz.e.-k- , LLGLA--.











Nesset kommune Arkiv: L81

Arkivsaksnr: 2010/1298-19

Saksbehandler: Ellen Undseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 5/13 04.04.2013

Nesset formannskap 34/13 11.04.2013

Nesset kommunestyre 23/13 25.04.2013

Kommunal overtakelse av vei, vann- og avløp i Sjøgarden boligfelt

Rådmannens innstilling

Nesset kommune overtar vederlagsfritt fra Sjøgarden boligutvikling as, infrastruktur som ledningsnett 
for vann- og avløp samt veier inklusiv veibelysning i Sjøgarden boligfelt. 

Rådmannen får delegert ansvaret med å utarbeide en avtale mellom Nesset kommune og Sjøgarden 
boligutvikling as. Avtalen skal som minimum inneholde følgende punkter:

 Krav til dokumentasjon vedrørende utført arbeid med vann- og avløpsnettet 
 Frist for når dokumentasjonen skal være forelagt kommunen
 Overtakelsestidspunkt for vann- og avløpsnettet skal framgå
 Det skal tinglyses erklæring om at Nesset kommune får ha og vedlikeholde ledningsnettet i 

Sjøgarden boligfelt gnr 29, bnr 349
 Opprettelse av veien som egen eiendom og kostnadsfri overdragelse til kommunen
 Tidsfrist vedrørende montering av veibelysning
 Tekniske krav til veibelysningen
 Tekniske krav til veioppbygningen
 Tidsfrister vedrørende opparbeidelse av vei, inklusiv tidspunkt for asfaltering
 Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og veier

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013 

Arild Svensli ble erklært inhabil og deltok ikke i behandlingen av denne saken.

Enstemmig som rådmannens innstilling.



Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013

Nesset kommune overtar vederlagsfritt fra Sjøgarden boligutvikling as, infrastruktur som ledningsnett 
for vann- og avløp samt veier inklusiv veibelysning i Sjøgarden boligfelt. 

Rådmannen får delegert ansvaret med å utarbeide en avtale mellom Nesset kommune og Sjøgarden 
boligutvikling as. Avtalen skal som minimum inneholde følgende punkter:

 Krav til dokumentasjon vedrørende utført arbeid med vann- og avløpsnettet 
 Frist for når dokumentasjonen skal være forelagt kommunen
 Overtakelsestidspunkt for vann- og avløpsnettet skal framgå
 Det skal tinglyses erklæring om at Nesset kommune får ha og vedlikeholde ledningsnettet i 

Sjøgarden boligfelt gnr 29, bnr 349
 Opprettelse av veien som egen eiendom og kostnadsfri overdragelse til kommunen
 Tidsfrist vedrørende montering av veibelysning
 Tekniske krav til veibelysningen
 Tekniske krav til veioppbygningen
 Tidsfrister vedrørende opparbeidelse av vei, inklusiv tidspunkt for asfaltering
 Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og veier

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 11.04.20123

Nesset kommune overtar vederlagsfritt fra Sjøgarden boligutvikling as, infrastruktur som ledningsnett 
for vann- og avløp samt veier inklusiv veibelysning i Sjøgarden boligfelt. 

Rådmannen får delegert ansvaret med å utarbeide en avtale mellom Nesset kommune og Sjøgarden 
boligutvikling as. Avtalen skal som minimum inneholde følgende punkter:

 Krav til dokumentasjon vedrørende utført arbeid med vann- og avløpsnettet 
 Frist for når dokumentasjonen skal være forelagt kommunen
 Overtakelsestidspunkt for vann- og avløpsnettet skal framgå
 Det skal tinglyses erklæring om at Nesset kommune får ha og vedlikeholde ledningsnettet i 

Sjøgarden boligfelt gnr 29, bnr 349
 Opprettelse av veien som egen eiendom og kostnadsfri overdragelse til kommunen
 Tidsfrist vedrørende montering av veibelysning
 Tekniske krav til veibelysningen
 Tekniske krav til veioppbygningen
 Tidsfrister vedrørende opparbeidelse av vei, inklusiv tidspunkt for asfaltering
 Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og veier



Saksopplysninger

Reguleringsplanen for Sjøgarden boligfelt ble vedtatt av Nesset kommunestyre i sak 11/2009. 
Boligfeltet er nå under utbygging. Utbygging skjer i privat regi. Boligfeltet er tilknyttet det 
kommunale ledningsnettet for vann og avløp. 

Våren 2011 behandlet Nesset kommunestyret flere saker vedrørende infrastruktur i Sjøgarden 
boligfelt, den gang med annen utbygger og utbyggingsmodell. Nesset kommunestyre vedtok i sak 
41/11 retningslinjer for bruk av anleggsbidragsmodellen for utbygging av infrastruktur som vann og 
avløp. Bakgrunnen for saken var at Ulrik Molton som den gang sto som eier av Sjøgarden boligfelt, 
ønsket å inngå en utbyggingsavtale med Nesset kommune der anleggsbidragsmodellen skulle benyttes. 
Nesset kommune hadde da stått som eier av vann- og avløpsnettet i boligfeltet etter at utbyggingen var 
ferdigstilt. I sak 64/11 behandlet Nesset kommunestyre etter søknad fra daværende eier av boligfeltet, 
Ulrik Molton, en sak vedrørende veiene i boligfeltet. Det ble fattet følgende vedtak:
«Det vises til søknad fra Advoktatfirmaet Øverbø Standal & Co om å forestå infrastruktur i form av 

vei i forbindelse med utbygging av Sjøgarden boligfelt. Etter ferdigstillelse overtar Nesset kommune 
veistrekningen vederlagsfritt. Veistrekningen skal være ferdig asfaltert med vegbelysning før 
overtakelse kan skje.»

Vurdering

Høsten 2011 solgte Ulrik Molton sine eierinteresser i Sjøgarden boligfelt til Sjøgarden boligutvikling 
as. I februar 2013 ble det avholdt et møte mellom Sjøgarden boligutvikling as, Nesset kommune og 
Nesset kraft vedrørende utbygging av boligfeltet. Der ble det blant annet bestemt at Nesset kommune 
og Sjøgarden boligutvikling as i fellesskap skulle lage et utkast til avtale om kommunal overtagelse av 
feltet fra 2013 vedrørende vei, vann, kloakk, gatelys, vintervedlikehold med mer. 

Nesset kommunestyre har vedtatt at kommunen skal overta veien i boligfeltet etter at denne er 
ferdigstilt og det er vedtatt retningslinjer for bruk av anleggsbidragsmodellen ved utbygging av 
infrastruktur som vann og avløp. Hadde det blitt utarbeidet en utbyggingsavtale mellom Nesset 
kommune og Sjøgarden boligutvikling as der anleggsbidragsmodellen var benyttet, hadde Nesset 
kommune stått som eier av vann- og avløpsnettet etter utbyggingen. Sjøgarden boligutvikling as 
ønsket ikke å benytte denne modellen i forbindelse med utbyggingen av infrastrukturen og det 
foreligger dermed ikke et formelt vedtak på at vann- og avløpsnettet skal overtas av kommunen etter 
utbyggingen. Sjøgarden boligutvikling as ønsker at kommunen skal overta vann- og avløpsledningene 
når arbeidet med etablering av dette er ferdigstilt. Nesset kommune skal overta anlegget vederlagsfritt. 

Det har siden februar 2012 vært en dialog mellom Nesset kommune og Sjøgarden boligutvikling 
vedrørende infrastrukturen i feltet. Nesset kommune stiller seg positive til å overta vann- og 
avløpsnettet, men følgende forutsetninger må være på plass før en eventuell overtakelse kan skje:

 Nesset kommune har i brev til ansvarlig utførende for arbeidet med utbygging av vann-og 
avløpsnettet datert 12.04.2012 stilt krav til utførelse, kontroll og dokumentasjon av arbeidet 
som skal utføres. Før overtakelse kan skje, skal Nesset kommune ha mottatt all etterspurt 
dokumentasjon og det skal dokumenteres at alle arbeider er utført i henhold til gjeldende krav 
og retningslinjer

 Dokumentasjon skal foreligge og være godkjent seinest 01.06.2013. 

Når det gjelder veiene i boligfeltet, foreligger det et vedtak om kommunal overtakelse når 
veistrekningene er ferdig asfaltert med vegbelysning. Sjøgarden boligutvikling as, ønsker å legge 2 lag 
asfalt på veiene i boligfeltet. Det første laget med asfalt blir lagt innen 31.10.2013. Lag 2 legges når 
minst 2/3 av boligfeltet er utbygd eller etter nærmere avtale. Vegbelysning vil være montert og i drift 
innen 31.12.2014. Ved å gjøre det på denne måten, ønsker Sjøgarden boligutvikling AS at Nesset 



kommune overtar ansvaret for vintervedlikeholdet fra 01.11.2013 og drift av vegbelysning når dette er 
montert. Alt annet vegvedlikehold blir ikke utført av Nesset kommune før veiene er ferdigstilt med 2 
lag asfalt.

Det utarbeides en avtale mellom Nesset kommune og Sjøgarden Boligutvikling as. Avtalen skal som 
minimum inneholde følgende punkter:

 Krav til dokumentasjon vedrørende utført arbeid med vann- og avløpsnettet 
 Frist for når dokumentasjonen skal være forelagt kommunen
 Overtakelsestidspunkt for vann- og avløpsnettet skal framgå
 Det skal tinglyses erklæring om at Nesset kommune får ha og vedlikeholde ledningsnettet i 

Sjøgarden boligfelt gnr 29, bnr 349
 Opprettelse av veien som egen eiendom og kostnadsfri overdragelse til kommunen
 Tidsfrist vedrørende montering av veibelysning
 Tekniske krav til veibelysningen
 Tekniske krav til veioppbygningen
 Tidsfrister vedrørende opparbeidelse av vei, inklusiv tidspunkt for asfaltering
 Tidspunkt for når Nesset kommune overtar ansvar for alt vedlikehold av ledningsnett og veier

Økonomiske konsekvenser

Overtakelse av vann- og avløpsnettet vil medføre økte vedlikeholdsutgifter. Dette vil dekkes inn av 
tilknytningsgebyr for vann- og avløp og en økning av antall abonnenter som gir økte gebyrinntekter. 
Når det gjelder overtakelse av veiene i feltet, medfører dette økte utgifter til veivedlikehold. Kostnader 
for dette må innarbeides i økonomiplanen for 2014 – 2017.

Betydning for folkehelse
Tiltaket har ingen betydning for folkehelsen i Nesset kommune.



Nesset kommune Arkiv: 614

Arkivsaksnr: 2010/351-12

Saksbehandler: Johan Greve

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 35/13 11.04.2013

Nesset kommunestyre 24/13 25.04.2013

Sluttrapport med byggeregnskap - rehabilitering av sv.hall ved Nesset U-skole

Vedlegg
1 Revisjonsuttalelse til byggeregnskapet for “Rehabilitering av svømmehall ved Eidsvåg
2 Kontrollutvalgets uttalelse til byggeregnskap
3 Sluttrapport for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U-skole
4 Prosjekt 600188 Svømmehall Nesset ungdomsskole

Rådmannens innstilling

Prosjekt Svømmehall Nesset U-skole – rehabilitering hadde en bevilgning på 2,7 mill kroner.  
Byggeregnskapet viser en overskridelse på kr 3 719,40. Prosjektet kom altså ut i tilnærmet balanse.

Kommunestyret godkjenner byggeregnskapet for rehabilitering av svømmehallen.

Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 11.04.20123

Prosjekt Svømmehall Nesset U-skole – rehabilitering hadde en bevilgning på 2,7 mill kroner.  
Byggeregnskapet viser en overskridelse på kr 3 719,40. Prosjektet kom altså ut i tilnærmet balanse.

Kommunestyret godkjenner byggeregnskapet for rehabilitering av svømmehallen.



Saksopplysninger

Det ble konstatert fuktskader i taket på svømmehallen våren 2009. Kombinasjonen høy vann-
temperatur (varmtvannsbasseng) og dårlig diffusjonssperre hadde forårsaket kondensering av 
vanndamp i kryprommet mellom ytter- og innertak. Bærekonstruksjonene av limtre hadde heldigvis 
små skader, men var for spinkelt dimensjonert etter dagens krav til snølast. Den gang gymfløya ble 
bygd var snølast satt til 150 kg/m2 mens nå er dimensjonerende last i Nesset på 400 kg/m2 (4 kN/m2). 
Det ble engasjert konsulent og arkitekt for å bistå i det krevende ombyggingsarbeidet. I tillegg ble det 
innhentet uttalelse fra Sintef og Moelven Limtre som leverandør av limtre.
Konklusjon var at limtrekonstruksjonen måtte forsterkes for å møte dagens krav. Beskrivelse og 
dimensjonering ble gjort av Moelven Limtre i samarbeid med konsulenten.  Innvendig ble 
svømmehallen bygd opp på nytt. Kun bærekonstruksjonene og det selvbærende stålplatetaket står igjen 
av den opprinnelige konstruksjonen.  Dette er beskrevet i sluttrapporten som ligger ved.
Økonomi: Det ble bevilget til sammen kr 2 700 000 og sluttsummen kom på kr 2 703 719,40. 
Bevilgninger og forbruk er beskrevet i vedlegg og sluttrapporten

Økonomiske konsekvenser

Det ble tatt opp lån for å finansiere rehabiliteringen. Renter og avdrag på dette lånet belaster 
selvfølgelig kommunens driftsbudsjett.

Betydning for folkehelse
Det er viktig for skoleelevene å lære å svømme. Folkebadet er åpent tre kvelder i uka fra høstferie til 
påske og er mye brukt av ungdom.



Kommunerevisjonsdistiikt2
Og Ronisdal Telefon: 71699272-direkte

Telefon: 7169900O-sentmlbo~d
Telefaks: 71699001
Mobil: 91738288
E-post:
ole.toennesen@sunndal.kommune.no
Oi~Jrevisomr.:976663268

Til Nessetkommune

Deresreferanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato
OleTønnesen R 22/12 Eidsvåg,14.11.2012

Revisjonsuttalelsetil byggeregnskapetfor “RehabiliteringavsvømmehallvedEidsvåg
ungdomsskole”— prosjekt600188

Vi harrevidertbyggeregnskapetfor rehabiiteringavsvømmehallvedEidsvågungdomsskoledatert
14.november2012somviserentotalkostnadpåkr2 703719,40.Vi harogsårevidertde
budsjettvedtakogdisposisjonersomliggertil grunnfor regnskapet.

Sammenholdestotalkostnadenmedvedtattinvesteringsrainmepå2,7mill kroner,sistegangbehandlet
avkommunestyreti sak21/12,gårdetteprosjekteti tilnærmetbalanse.

Vi harutført revisjoneni samsvarmedgodkommunalrevisjonsskikkogmeneratvår revisjongir et
forsvarliggrunnlagforvår uttalelse.

Vi menerat
• byggeregnskapeteravlagti overensstemmelsemedgodkommunalregnskapsskikk
• kunngjøringavanskaffelseneerannonsertetterregelverket
• dedisposisjonersomliggertil grunnfor regnskapeteri samsvarmedbudsjettvedtak
• ledelsenharoppfyltsinplikt til åsørgeforordentligogoversiktligregistreringog

dokumentasjonavregnskapsopplysmnger

Konklusjon

Byggeregnskapetfor rehabiliteringavsvømmehallvedEidsvågungdomsskolekangodkjennes.

&~
OleTønnesen
Regnskapsrevisor

Kopi: Kontrollutvalget

Kommunerevisjonsdistiikt2 I (~) Molde,Aukra,Vestnes,Rauma,Sunndal,
MøreogRomsdal Nesset,Gjemnes,Eide,Flæna
RådhusplassenI
6413MOLDE



Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Side 1 av 1 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes

Nesset kommunestyre
v/ordfører

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato
2012-297/ÅSE 1543-212&13 Molde, 10.12.2012

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL BYGGEREGNSKAPET 
REHABILITERING AV SVØMMEHALL VED EIDSVÅG UNGDOMSSKOLE

Kontrollutvalget har i møte 03.12.2012 i sak 34/12 behandlet byggeregnskapet for 
Rehabilitering av svømmehall ved Eidsvåg ungdomsskole.

Grunnlaget for behandlingen har vært byggeregnskapet, samt revisjonserklæringen, datert 
14.11.2012.

Prosjektet Rehabilitering av svømmehall ved Eidsvåg ungdomsskole hadde en kostnads-
ramme på kr 2 700 000.-, mens byggeregnskapet viser en totalkostnad på kr 2 703 719.-.  
Prosjektet har da tilnærmet gått i balanse i forhold til budsjett.

Prosjektet er i hovedsak finansiert med låneopptak. 

Prosjektet er gjennomført ved anbudskonkurranse utlyst på Doffin og regelverket for 
anskaffelser er fulgt.

Kontrollutvalget vil bemerke at sluttrapporten mangler opplysninger om starttidspunkt og 
avslutning av prosjektet.  

Regnskapsrevisor har konkludert med at byggeregnskapet for Rehabilitering av svømmehall 
ved Eidsvåg ungdomsskole er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk og kan 
godkjennes.

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 
revisjonen, datert 14. november 2012, har ikke kontrollutvalget flere merknader til 
byggeregnskapet for Rehabilitering av svømmehall ved Eidsvåg ungdomsskole.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne byggeregnskapet slik det er avlagt.

Kontrollutvalget i Nesset, 
03.12.2012

Paul E. Nauste(s)
leder

Kopi:
Formannskapet

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



Notat

Til: Kontrollutvalget

Fra: Johan Greve

Sak nr. Dato
2010/351-6 14.11.2012

Sluttrapport for rehabilitering av svømmehall ved Nesset U-skole

Konstatering av skade.
Vinter/våren 2009 ble det meldt om lekkasjer fra svømmehalltaket. Det kom vann fra taket når det 
var kaldt ute. 
Det tok en stund før vi skjønte hva det betød – at det var kondens som kom ned fra himlingen.
I mai ble det foretatt inspeksjon av mellomrommet mellom himling og stålplatetaket.
Det var alarmerende det vi fant ut. Det var mye råte, isolasjonen var våt og det lå fritt vann ned mot 
platene som dannet himlingen over svømmehallen. Som en kontroll ble taket over gymsalen også 
inspisert. Her ble det funnet fine friske trekonstruksjoner og ikke tegn til fukt/råte, på tross av 
gjentatte lekkasjer i dette taket ved store nedbørsmengder.
Svømmehallen var stengt for sommeren da dette ble oppdaget. Vi skjønte at det måtte større 
rehabiliteringsarbeider til for å få svømmehallen i orden igjen og at det ikke var muligheter for at 
svømmehallen kunne brukes i skoleåret 09/10.

Riving
Først måtte innvendig himling og innvendig panel fjernes. Det var brukt internit – en asbestholdig 
plate – som innerkledning. Polygon som er autorisert for slike arbeider ble leid inn for rivingen.
Svømmehallen ble forseglet med plast og rivingmaterialene ble fjernet på forskriftsmessig måte.
Det ble tatt luftprøver underveis for å forsikre seg om at det ikke var svevestøv med asbest

Skader
Tilfarere som holdt innertaket var tydelig råte/fuktskadet, men skulle allikevel fjernes. Det 
interessante spørsmålet var om limtrebjelkene var skadet. Vi kunne konstatere noe misfarging, men 
ikke dype råteskader. Det var tegn til delaminering - som det heter på fagspråket – det betyr at 
bjelkene på noen steder hadde begynt å gå opp i liminga. Vi fikk besøk av en ingeniør fra Moelven 
Limtre som undersøkte bjelkene og fotograferte og noterte for å komme med en rapport i etterkant 
med hvilke tiltak som skulle gjøres.

Konsulenthjelp
Vi leide inn Geovest Haugland som byggteknisk konsulent. Vi fikk uttalelser fra Sintef, og vi 
engasjerte Kosbergs Arkitektkontor til å utforme anbudsmateriellet.

Limtrebjelkene
Moelven Limtre foretok beregninger av styrken på bjelkene etter dagens standard. De kom til at selv 
om bjelkene hadde vært uskadd var de for svake etter dagens snølast = 400 kg/m2 mens ved bygging 
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var kravet 150 kg/m2. Det var altså nødvendig med forsterkning. Det ble foreslått å spikerlime på 
lameller i underkant og spikerlime på plater på begge sider av bjelkene for å oppnå tilstrekkelig 
styrke for dagens krav. Dette ble godtatt.

Anbudskonkurranse
Anbudspapirene ble som nevnt utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor og anbudskonkurransen ble 
utlyst på Doffin den 23.2.10 med anbudsfrist 25.3.10. Det kom inn fire anbud og Nesset Bygg AS med 
lavest anbud ble valgt. 

Forsterking av limtrebjelkene
Moelven Bruk ble uten konkurranse valgt som rådgiver og leverandør av forsterkningsmaterialer til 
limtrebjelkene. Nesset Bygg AS forsterket bjelkene etter Moelvens anvisninger og under tett oppsyn 
fra undertegnede på timebasis.

Fuging av flisene
Lenge før fuktskaden i svømmehallen ble oppdaget var utskifting av flisene et tema. Jeg tok en 
befaring sammen med en erfaren flislegger mens bassenget var tørrlagt. Det ble ikke konstatert løse 
fliser kun en del dårlige fuger. Det ble da bestemt at løs fugemasse skulle skrapes ut og ny 
tokomponent fugemasse skulle påføres. Dette ble utført av malerfirma BMV som en underentreprise 
til Nesset Bygg sin leveranse, og det ser ut til at dette holder godt.

Klimaskall
Det ble lagt sterk vekt på å bygge opp igjen hallen slik at den skulle være sikret mot lignende 
fuktskader som hadde kommet før stengingen. I taket er det et tykt bitumenbelegg med klemte 
skjøter for å hindre vanndampinntrenging i konstruksjonen. Det samme ble gjort i østveggen. 
Betongveggen mot sør har isolasjonen på utsiden.

Nødutgang
Ved et brannsyn ble det påpekt at svømmehallen ikke hadde nødutgang. Både utgangen fra 
svømmehallen og garderoben går gjennom vestibylen. Gymsalen har en nødutgang mot vest, og det 
ble besluttet å sette inn en nødutgang i svømmehallen mot øst. Dette ble utført på nyåret i 2012.

Politisk behandling/økonomi
Det ble bevilget til sammen 2,7 mill kroner – sluttsummen kom på 2 703 719,40.
Se vedlagt regneark fra økonomisjefen.

Nedenfor er byggeregnskapet rehabilitering av svømmehallen

Byggeregnskap

2009 2010 2011 2012 Sum

Tota lt 430 417,37 2 066 810,02 156 408,00 50 084,01 2 703 719,40

12 Regningsarbeid bygning 321 238,00 409 984,25 5 753 24 530,01 761 505,26

13 Regningsarbeid VVS 40 621,13 40 621,13

14 Regningsarbeid elektro 18 750,00 113 805,00 132 555,00

18 Generel le  kostnader 90 429,37 207 026,64 5 655,00 303 111,01

22 Kontr.arbeid bygning 1 295 373,00 25 554,00 1 320 927,00

26 Kontr.lev andre inst. 145 000,00 145 000,00

Regulert budsjett er på kr 2 700 000,-; dette gir en overskridelse på kr 3 719,40.
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Kommentar til de enkelte postene

Regningsarbeid bygg = 761 505,26 inkl mva.
Hovedsummene i dette er:
Riving av fuktskadet konstruksjon og fjerning av asbestholdig materiale: 321 238,-
Moelven limtre – lameller, forsterkningsplater, lim, beslag 199 438,-
Forsterkning av limtrebjelker 105 125,-
Tilsammen 625 801,-

For øvrig er det massereguleringer og uforutsett, noe som alltid oppstår ved riving i eksisterende 
bygg.

Regningsarbeid VVS = 40 621,13
Ventilasjon trengte reparasjon for å fungere. Slamsugeren måtte fornyes.

Regningsarbeid elektro = 132 555,-
Det ble installert nye lysarmaturer i svømmehallen i 2008 som erstatning for armaturer med PCB. 
Disse måtte tas varsomt ned for å brukes om igjen etter rehabilitering. Armaturene og elektrisk 
opplegg ble så montert igjen i 2010.

Generelle kostnader = 303 111,01
Her er kostnadene til arkitekt, konsulent og egen byggeledelse kontert.
Egen byggeledelse er kontert med 87 815,-
Konsulent, arkitekt, Sintef er kontert med 166 727,25  m/mva

Kontraktsarbeid bygning = 1 302 927,-
Nesset Bygg As var som nevnt lavest ved anbudsåpning med 1 304 714,-. Etter fullført 
kontraktsarbeid var enkelte poster justert ned slik at sluttsummen endte på 1 295 373.
I 2012 ble det montert en nødutgangsdør der levering og montering av dør i ferdig dørhull var tilbudt 
til 25 554,-. 

Kontraktsleveranser andre installasjoner = 145 000,-
Dette er leveransen av et bassengtrekk som dekker bassenget når det ikke er i bruk for å spare energi 
og minske avdamping.

Johan H Greve
   ingeniør
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Regnskap Buds(end) Regnskap Buds(end) Regnskap Buds(end) Regnskap Buds(end)

2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012
Prosjekt 600188 SvØmmehall ungd.sk. Eidsvåg, rehab.

31401 Annonser! reklame / informasjon 0,00 0 2 988,00 0 0,00 0 0,00 0
31402 Trykking, kopiering 0,00 0 5 732,80 0 0,00 0 0,00 0
31600 Skyssgodtgjøring 0,00 0 372,30 0 0,00 0 0,00 0
32000 Inventar I utstyr / maskiner 0,00 0 2 709,87 0 0,00 0 0,00 0
32001 Verktøy og redskaper 0,00 0 40 332,00 0 0,00 0 0,00 0
32300 Bygg/anlegg, vedlikehold/byggetj/nybygg 300 727,90 600 000 1 106 308,20 2 169 583 0,00 170 000 40 967,20 46 000
32301 Tekn.anlegg, vedlikehold/byggetj/nybygg 0,00 0 99 321,70 0 0,00 0 0,00 0
32500 Matr.bygg/anlegg, vedlikeh/byggetj/nybygg 0,00 0 324 136,00 0 1 267,20 0 0,00 0
32501 Matr.tekn.anlegg, vedlikeh/byggetj/nybygg 0,00 0 144,00 0 119 335,20 0 0,00 0
32701 Konsulenttjenester 47 901,50 0 83 909,60 0 0,00 0 0,00 0
32902 lnternkjøp 0,00 0 0,00 0 5 655,00 0
34290 Mva-komp investering 81 787,97 0 400 855,55 0 30 150,60 0 9 116,81 0

Sum utgifter 430 417,37 600 000 2 066 810,02 2 169 583 156 408,00 170 000 50 084,01 46 000

2009 K-sak 136/08, budsjettvedtaket 11.12.2008 600 000,00
2010 K-sak 086/09, budsjettvedtaket 10.12.2009 2000000,00
2010 K-sak 036/10, årsregnskap 2010, 20.5.2010 169 582,63 (ubrukt bevilgning 2009)
2011 1<-sak 054/11, regulering investeringer. 16.06.2011 170 000,00
2012 K-sak 021/12, regulering invest.budsj. 2012, 29.3.2012 46000,00

Bevilgninger gitt i budsjett 2985582,63

Men det stemmer ikke i forhold til totalbev. for prosjektet,
jf. tertialrapport per 31.8.2012 hvor totalramme lyder på: 2 700 000,00

Fra og med år 2010 gikk vi over til å gi bevilgning til investeringer årlig. I henhold til kommuneloven er ikke budsjettbevilgning fra tidligere år
gyldig som budsjettbevilgning for årets budsjett.

09.11.2012 / ss
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Nesset kommunestyre 25/13 25.04.2013

Opprettelse av stilling som lokal rusforebyggende koordinator med forebehold om 
tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet

Vedlegg
1 Tilskudd til lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid 2013
2 Søknad - Etablering av rus- og kriminalitetsforebyggende koordinator (SLT-

koordinator)
3 Søknad
4 SLT-modellens etablering i Nesset
5 Uttalelse fra politirådet i Nesset

Rådmannens innstilling

Nesset kommune ønsker å styrke rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen. Kommunen 
søker Helsedirektoratet om tilskudd til å opprette stilling som ruskoordinator. Stillingen som 
ruskoordinator skal bidra til bedre samordning og utnytelse av lokale ressurser og stimulere til 
samordning av kommunalt rus og/eller kriminalitetsforebyggende arbeid. 

Saksopplysninger

Kommunenes ansvar
Kommunen er en viktig arena for forebygging, identifisering, kartlegging, behandling og oppfølging 
av personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser. Mange ulike aktører har sentrale roller 
i dette arbeidet. 

Kommunen har også et ansvar for behandling og oppfølging i samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
og andre aktører. Mange med rusmiddelproblemer har også samtidige psykiske lidelser, og 
kommunene har en sentral rolle i kartlegging, behandling og oppfølging av disse. 

Rusfeltet spenner fra forebygging og tidlig intervensjon, til behandling og oppfølging. Det er mange 
ulike aktører involvert i arbeidet lokalt, regionalt og sentralt. 
Forebygging og tidlig intervensjon skal bidra til å hindre at rusmiddelproblemer oppstår og utvikler 
seg. Dette oppnår man blant annet gjennom kommunens forvaltning av alkoholloven, å sikre barn og 



unge gode oppvekstvilkår, samt å sikre at tjenester har handlingskompetanse til å oppdage og følge 
opp barn, unge, voksne og eldre med begynnende rusmiddelproblemer. 

Aktørene i dette arbeidet er blant annet kommunens politikere og administrasjon, NAV, skole, 
helsestasjon med jordmor og helsesøstre, lensmann, næringsliv og fastlege. Frivillige organisasjoner 
har også en sentral rolle, og bør inngå i et samarbeid med kommunen der det er naturlig og 
hensiktsmessig.

Videre har kommunene et omfattende ansvar for tjenester til personer med rusmiddelproblemer. 
Tjenestene kan omfatte rådgivning og veiledning, støtteopplegg, bolig og evt. oppfølging i bolig, 
oppsøkende arbeid, tiltak for sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, arbeid med Individuell plan og 
oppfølging før, under og etter opphold i spesialisthelsetjenesten eller fengsel. 

Aktuelle aktører her er det lokale NAV kontoret, psykiatrisk sykepleier, oppsøkende- og 
hjemmebaserte tjenester eller aktiviseringstiltak. 

Til sist er det viktig å forebygge tilbakefall og bidra til sosial inkludering. Sentrale aktører her er det 
kommunale hjelpeapparatet og selvhjelpsgrupper.

Vurdering
Hovedansvaret for rus (forebyggende rusarbeid og oppfølging av brukere med rusproblemer) er i dag 
delegert til NAV Nesset. Det er i løpet av de siste par årene avdekket et økende og mer synlig 
rusproblem blant ungdom og voksne i Nesset. Oppfølging av ungdom som har et uttalt rusproblem er 
tidkrevende og vanskelig. De fleste av ungdommene som ruser seg er uten arbeid, skole og flere 
mangler fast bosted. Det er behov for å styrke det kommunale arbeidet.  

Tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet:
Rus og kriminalitet henger ofte sammen, og for å lykkes med det rus- og kriminalitetsforebyggende 
arbeidet i kommunen er samordning viktig. Dette er bakgrunnen for at Helsedirektoratet ønsker å 
styrke det kommunale rusforebyggende arbeidet og oppfordrer landets kommuner til å søke om 
tilskudds midler til lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid etter SLT-modell. 

Formål:
SLT-modellen skal:

 Stimulere til helhetlig og samordnet rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunen. 

Styrke samarbeid mellom politi og kommunen innenfor dette området.

 Sørge for kontinuerlig informasjonsflyt mellom kommuneledelse, politi og dem som står for 

det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet

 Sørge for å koordinere samordning, identifisere problemområder, initiere tiltak og produsere 

kunnskap

 Bidra til at kommunen tar i bruk kunnskapsbaserte forebyggende tiltak rettet mot risikoutsatte 

barn, ungdom og foreldre. Dette skal bidra til bedre utnyttelse av lokale ressurser. 

Målgruppen for innsatsen av tilskuddene: Utsatte barn, ungdom og foreldre

Helsedirektoratet har fastsatt kriterier for måloppnåelse

Nasjonale mål:

 Økt antall lokale rus- og kriminalitetsforebyggende koordinatorer



 Økt antall kommuner med formalisert, beskrevet samarbeidsmodell om rus- og   
kriminalitetsforebygging i tråd med SLT

 Økt antall helhetlige rusmiddelpolitiske handlingsplaner/forebyggende planer

 Økt antall kommuner med samordnet kompetansehevende innsats

 Økt antall kommuner, som har bedre kunnskap om hva som er de gode tiltakene 

 Økt antall kommuner, som har beskrevet den lokale rus- og kriminalitetssituasjonen

Lokale mål:

 Kommunen har ansatt ruskoordinator i mer enn 50 % stilling

 Lokal samarbeidsmodell er formelt vedtatt og iverksatt på minst to nivåer i tråd med SLT

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan (inklusive forebyggende innsatser) er utarbeidet og vedtatt

 Det er iverksatt en samordnet kompetanseplan for det forebyggende arbeidet lokalt

 Kunnskapen lokalt om hva som er de gode tiltakene, er mer tilstede

 Den lokale rus- og kriminalitetssituasjonen blant barn og unge er beskrevet

Krav til søknadens form og innhold

 Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer 
og kontaktperson 

 For kommuner skal søknaden forhåndsgodkjennes av rådmannen eller den vedkommende har   
delegert myndigheten til

 Søkerens formål med tilskudd

 Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til

 Søknadsbeløp 

 Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom regnskap kreves) 

 Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser

 Egenfinansiering

Økonomiske konsekvenser:

Det søkes Helsedirektoratet om inntil kr 400 000 i lønnstilskudd. 

Folkehelseperspektiv

Sett i forhold til folkehelseperspektivet så vil en slik stilling være med å bidra til bedre samordning av 
det forebyggende rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i kommunen.
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Til
Landetskommuner
Svalbardlokalstyre
Politiet

ig Helsedirektoratet

Deres ref. Vårref. 1311KS Oslo 5.2.2013

10/4473

Tilskudd til lokalt rus- og kriminalitetsforebyggendesamarbeid
etter SLT-modellen i 2013

Samarbeidomru - kriminalitetsfob in :
KRADhardesiste20 årenearbeidetmedå utvikleSLT-modellenI nærtsamarbeldmed
Justis-ogpolitidepartementet.Lesmeromdetteher htt :1Iwww.kd.no/sit
Erfaringerharvistat rus-ogkrtminalitetsforebyggendearbeidhengernærtsammen.Dette
bekreftesogsåi evalueringen'ModellforforebyggIngavkriminalitet?Evalueringav
SamordningavLokalekriminalitetsforebyggendeTiltak(SLT)".(PHSForskning2008:4).
htt ://www.krad.n/ I odell n/ valuerin-2 08. Helse-ogomsorgsdepartementetog
Justis-ogpolitidepartementetharbesluttetå samordnetilskuddsmidlerforå styrkelokaltrus-
ogkriminalitetsforebyggendearbeld.Til sammenutgjørdetteca. 13mill.kr.
h ://www.krad.nolsft/stimulerinsmIdlr
htt ://www.helsedirektoratet.nokusmidlerltilskuddsordniner/kunn' rin er med frister/

Formåletmedtilskuddsordninen:
stimuleretilhelhetligogsamordnetrus-ogkriminalitetsforebyggendearbeidi
kommunene
bidratilatkommunenetar i brukkunnskapsbaserteforebyggendetittakrettetmot
risikoutsattebarn,ungdomogforeldre
bidratilbedreutnyttelseav lokaleressurser

Helse-ogomsorgsdepartementetanbefalerkommuneneå utarbeiderusmiddelpolitisk
handlingsplanogsamordnelokaletiltakpå rusområdet.Særliganbefaleskommuneneå se
nærings-ogskjenkepolitikkeni sammenhengmeddetøvrigerusforebyggendearbeidet.
Evalueringenavet pilotprosjekti lokaltrusforebyggendearbeid(Regionprosjektet),
dokumentertegoderesultatermeden lokalrusforebyggendekoordinator.Lesmerher:
htt ://www.sirus.no/Evaluerin+av+Re 'on ektet.d25-SMtLI4J.i

Til kuddetskal å ti rus-ogkriminalitetsforebyggendekoordinator(SLT-koordinator)med
tilskuddtillønnogeventuelttiltak/aktivitet/prosjekt:

Etablering(nyesøkere).

eller:

Videreføring(søkeresomharfåtttilskuddfrasammeordningtidligere).

I
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Lønnstilskudd:

Lønnstilskuddtilrus-og/ellerkriminalitetsforebyggendekoordinatorskalprimærtweretilhel
stilling,eventuelttildeltstillIngi mindrekommuner,avhengigavinnbyggertall.Lønnsmidlene
skalinnarbeidesi detordinærebudsjettetsammenmedde ekstemetilskuddene.

Nyesøkerekanmottainntilkr400.000i lønnstilskudddetførsteåretunderforutsetningav
enforpliktendenedtrappingsplan(forenperiodepå3 —5 år).Denneutarbeidessenestdet
tredjeåretkommunenmottartilskudd,sammenmedenkonkretplanforvidereføringav
arbeidetutenekstemetilskudd.Tilskuddkanvidereføresi Inntil5 årmedtilsammen
maksimalt1 mill.kr.

Tilskuddtiltiltak/aktIvItero ' kt
Tilskuddtilfølgendetiltak/aktivIteter/prosjektergisprimitet

kompetanseutviklingsomfremmerarbeidetinnenforSLT-modellenpåtversav
etater/tjenestestederinnenforkommunenogpolitiet
etspesifiktforebyggingstemaellerenmålrettetinnsats,påtversavfaggrupperog
sektorer,somkansannsynliggjørerus-ogkriminalitetsforebyggendeeffekt

R tabl r'n avSLT-modellen.
Kommunersomharmottattstimuleringsmidlertiletableringav SLT-modellentidligereutenat
arbeidetervidereført,måvedeneventueltnysøknadom(A)etablering:

beskriveaktuelleendringeri denlokalesituasjonen,somgjøratkommunenhar
størtemuligheterforå lykkesnåenntldligere
beskrivehvordankommunenhartenktå organiseresamarbeidet

Søkn dss • ma -fri :
Søknadsskjemamedforenkletrapportforbrukenavmidlenei2012forsøkeresomharfått
midlertidligere,ogoversiktovervedleggsomMAfølgesøknaden,lIggerveddettebrevet.
Disseer ogsåtilgjengeligepånettsidene:www.krad.noogh ://helsedirektoratetno/tilskuddl

Søknadsendesperposttil:KRAD,Møllergata16,0179Oslo.
Søknadefrist:20.3.2013.

Svarpåsøknadenkanpåregnesi løpetav mairjuni2013.

Fornærmereopplysning,kontaktSLT-rådgiverKnutSkedsmo,tif.22 24 55 92 ellere-post
knut.skedsmo' .de .n ellerseniorrådgiverSonjaImnEidissen,tlf22 24 55 84ellere-post
son'a.irn.ei issen 'd.de .no,ellerrådgiverIrenePrestøyLie,tif24 1639 83 ellere-post
irene. resto helsedlr.no

Klagepåbehandlingenavsøknaden:
Tildelingav/avslagpåtilskuddunderdenneordningener ikkeetenkeltvedtak.I henholdtil
forvaltningsloven§ 2, førsteledd,bokstava ogb,erdetikkeklagerett.
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BeskrIvelse av de fre ulike forebyggIngsnlvåene, der denne tHskuddsordnIngen rettes
Inn mot nlvå 2 og 3:

BYGGENDE: Det førsteoggrunnleggendeforebyggingenlvåeterdetbyggende,
helsefremmendeogtryggende.Deter hervårestoresamfunnsinstitusjonerforsøkerå legge
tilretteforatallebernblirsett,forståttogrespektert,hartryggeoggodeskolerog
bamehager,unngårmobbing,hargodevannerogvelfungerendefamiller.Detteskjer
gjennomstoreogbredefiltak,rettetmotallesomvokseropp.

FOREBYGGENDE: Det andre forebyggIngsnivåetslår innnårnoesvikter.Nårmorogfar
ikkeer der,nårnoenmobbesellerfallerutenfor- da settesdetogsåinnforebyggendetiltak.
Menpå dettenivåeterforebyggingenfortsattgenerell,dethandleromå byggeet bedreliv
forde detgjelder.Bådedetførste(byggende)ogdetandre(forebyggende)nivåetkan
selvsagtforebyggekriminellehandlingerog/rusproblemerpåsikt,mendeter ikke
hovedfokus.

RUS- og KRIMINALITETSFOREBYGGENDE: Det tredjenivåeter rent rus-og/eller
kriminalitetsforebyggende.Tiltakenevisetterinnhererforde somstrevermeddårlig
Impulskontroll,problemadferd,følersegutenforellersliterhjemme- ogdefineresinni
risikosonenmotkriminellehandlingerog/ellerrusproblemafikk.Tiltakeneer rentrus-og/eller
kriminalitetsforebyggende,i motsetningtildetoførste,brederenivåene,somsiktermotå
skapeet bedreliv samfunnforalle.

Medhilsen

\AllErikNadheim Henrietteølen
direktør divisjonedirektør
Detkriminalitetsforebyggenderåd Helsedirektoratet

/1,)  

KODItil:

SLT-koordinatorene
De regionalekompetensesentreneforrus
Fylkeemennenesrusrådgivere
Fylkeskommunenesfolkehelsekoordlnatorer
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Det kriminalitetsforebyggende råd
Meillergate16
0179OSLO

Deresref: Vårref: Vårdato: 20.03.13

Søknad - Etablering av rus- og kriminalitetsforebyggende
koordinator (SLT-koordinator) Nesset kommune (1543)

Vedlagt følger søknad om tilskudd til lokal rusforebyggende koordinator.

Søknaden er støttet av politirådet i kommunen og kommunens administrasjon v/rådmann Liv
F. Husby. Saken vil bli fremmet for politisk behandling i kommunestyre 25. april 2013.
Kommunestyrevedtaket vil bli ettersendt så snart det foreligger.

Vi håper på en positiv behandling av søknaden.

Med vennlig hilsen

te Kloks t
L der NAV Nesset
Tlf. 70 32 16 44/412 14 304
E-post: anne.grete.klokset@nav.no

Vedlegg: Søknadskjema - Etablering av rus- og kriminalitetsforebyggende koordinator
Uttalelse fra politirådet i Nesset kommune datert 19.03.13
Vedlegg 4: SLT-modellens etablering i Nesset kommune

NAV NESSET // 
Postadresse: // 6460 EIDSVAG

Besøksadresse: Kommunehuset //
Tel: 70 32 16 30 // Faks: 70 32 16 31

www.nav.no II nav.nesset@nav.no



>i<KRÅD
Det kriminalitetsforebyggende råd

Yki Helsedirektoratet

Søknadsskjema

A. Etablere rus- og kriminalitetsforebyggende koordinator

(SLT-koordinator) med tilskudd til lønn og eventuelt tiltak/aktivitet/prosjekt etter SLT-
modellen

Søker: Kommune: Nesset Innbyggertall: 3000

Kontaktperson: Navn: Janne Leirstad Vike

Tlf.: 70321643/ 55553333

E-post: janne.leirstad.vike@nav.no

Et eventuelt tilskudd skal utbetales til:

Kontonummer: 4106.05.05590. Øremerkes SLT-midler.
Eventuell eremerkin :
Søknadsbeløp: Koordinatorstilling: Vi søker om maksbeløpet til en 100% stilling, kr

400 000,-.



Egeninnsats:

Tiltak/aktivitet/prosjekt:

Nesset kommune opplever de senere år økte utfordringer i forhold til rus og

kriminalitetsforebygging. Vi kjenner på at dette er et arbeid som vi er nødt til

å ha større fokus på fremover for om mulig å snu en negativ trend i noen

konkrete ungdomsmiljø her i kommunen.

Vi ønsker å ha fokus på å bedre samhandling og samarbeid på tvers av de

ulike etatene som arbeider mot denne målgruppen. Både NAV og politi

opplever økende problemer i forhold til ungdom som ruser seg, faller ut av

skole og arbeidsliv og som blir «tyngre» brukere av offentlige tjenester enn

hva som kanskje hadde vært nødvendig med et bedre samarbeid på tvers av

tjenesteområdene. Vi har over mange år hatt fokus på forebyggende arbeid,

men i forhold til gruppen som allerede opplever utfordringer på ulike områder

i hverdagen mangler vi enda hensiktsmessige tiltak/verktøy/samarbeidsfora til

å kunne hjelpe denne gruppen med selv å kunne mestre sin hverdag.

Kommunen v/NAV Nesset vurderer at vi vil ha stort utbytte av å få styrket

samhandlingen/kartlegging og samordning av eksisterende tiltak, samt få et

bedre og mer koordinert og tilrettelagt tilbud til enkeltindivid ved hjelp av

SLT koordinator.

Hvor mye midler er satt av til samme formål i årets budsjett?

NAV Nesset er et lite kontor med 5 ansatte (3 statlige og 2

kommunale). I tillegg til lovpålagte kommunale oppgaver i NAV, har

Nesset kommune delegert ansvar for rus (oppfølging av enkeltindivid

og forebyggende arbeid).

SLT- Koordinator: Kommunen har ingen slike stillinger i dag, men ser

klart behov for å fa økte ressurser til å koordinere arbeid for å

forebygge rus. Det er ikke avsatt øremerkede midler til dette arbeidet i

vedtatt budsjett for 2013, utover det som er lagt inn som kommunale

tilleggsoppgaver i NAV. Søknad om SLT koordinator er drøftet med

administrasjon i kommunen. Avtalt at søknad til KRÅD vil bli

fremmet for politisk behandling i kommunestyremøte 21. april.

Vedtak fra kommunestyret vil bli ettersendt så snart det foreligger.



Søkes det tilskudd
til samme formål
fra andre?
Underskrifter:

I tilfelle hva slags tilskudd, instans det søkes tilskudd fra og hvor mye søkes

det om: Nei.

For kommunen: Ordfører, rådmann eller kommunals'ef
Navn (blokkbokstaver): .

it/ /-4.E7.5G
Tittel:

,e X.2,0
Signatur:

For olitiet: Lensmann e e oliti s'onss'ef
Navn (blokkbokstaver):

Tittel:
MVL 6-vry Ab9os%

Søknaden sendes:

Søknadsfrist:

Signatur:

Det kriminalitetsforebyggende d
Møller aten 16, 0179 Oslo
20. mars 2013

Oversikt over vedlegg som MÅ følge søknaden:

Kommunestyrevedtak

Kommuner som ønsker å etablere SLT- modellen må legge ved vedtak fra behandling i
kommunestyret. Dersom kommunen ønsker å inngå samarbeid med nabokommuner om
samordnin en, Iles det ut en felles søknad, med kommunes evedtak fra hver kommune.

Vedtak fra politirådet (der dette finnes) legges ved.

Rusmiddelpolitiskhandlingsplan (dersom dette finnes)

En kort beskrivelse av hvordan SLT-modellen med styringsnivå, koordineringsnivå, og
utførernivå er tenkt etablert, samt or anisatorisk lasserin av koordinator.
Budsjettet (årlig og i et 3-5 års perspektiv) for rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid

En forpliktende nedtrappingsplan for (for en periode på 3 —5 år) må utarbeides og legges
ved søknaden senest det 3. året kommunen søker, sammen med en konkret plan for
videreføring av arbeidet uten eksterne tilskudd.

Søknadsskjemaet skal være fylt ut og vedleggene skal være godt merket.

Vedlegg



Vedlegg 4.

SLT-mod 11n et 131rin i N e komm n r enkt slik:

SLT-koordinatoren er tenkt plassert i avdeling for Samfunn og utvikling. En avdeling som er nært

knyttet opp mot rådmann og hennes stab her i kommunen.

Styringsgruppe som består av ordfører, rådmann, lensmann, leder NAV Nesset og SLT-koordinator.

Arbeidsutvalget bør bestå av enhetslederne for de tjenestene som jobber med barn og unge, teknisk

etat, representant fra Ungdommens kommunestyre, ungdomsklubbleder, NAV,

folkehelsekoordinator, psykiatrisk sykepleier og SLT-koordinator.

Det kan være aktuelt å vurdere om representanter fra videregående skole, BUP og eventuelt

rusomsorgen kan delta ved behov.

På utførernivå vil det være viktig å iverksette tiltak som virker kvalifiserende, oppbyggende og gir

mestring i forhold til enkeltindivider i målgruppen.

Fokus på bolig, arbeid og inntekt vil være overordnet.

Vi ser for oss at målgruppen bør være fra 8.klasse i ungdomsskolen og opptil 30-35 årsalder. Valg av

målgruppe er basert på de behov vi ser i vårt daglige arbeid.

En kan tenke seg en løsning der 50 % av SLT-koordinatorstillingen fungerer som aktiv utfører med

base ved NAV-kontoret og den resterende 50 % i rådmannens stab.



Nesset kommune
Rådmannen je9veigermen

_NESSET

Helsedirektoratet - KRÅD

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato
2012/1402-10 LivFleischerHusby,71 23 11 11 19.03.2013

Uttalelse fra politirådet i Nesset kommune ang. etablering av rus- og
kriminalitetsforbyggende koordinator.

Politirådet ser det som svært positivt at det gis mulighet til å få finansiell hjelp til arbeidet med
rus- og kriminalforebyggende arbeid i kommunene.

Nesset kommune er en kommune med 3000 innbyggere, hvor vi har hatt fokus på det
forebyggende arbeidet blant barn og ungdom. Vi ser nå med bekymring på utbredelsen av rus
blant unge som faller ut fra skole og arbeidsliv. Det er i dag et godt samarbeid mellom bla. politi
og NAV/ kommune, men en mangler resurser til styrking av samhandlingen og koordinering av
eksisterende og nye tiltak.

Med hilsen

onas urlen
itirådet/ ordfører

...
Gv-i,---.

Liv Flei her H y oar Hilde
Rådmann Lensmann

Postadresse Besøksadresse
Kommunehuset,6460EidsvågI Romsdal Kommunehuset
E-post:
postmottak@nesset.kommune.no www.nessetkommune.no

Telefon




Bank




71 23 1100 410605 00590
Telefaks




Org.nr




71 23 1101 864981062



Nesset kommune Arkiv: 034

Arkivsaksnr: 2013/354-1

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 8/13 04.04.2013

Nesset formannskap 33/13 11.04.2013

Nesset kommunestyre 26/13 25.04.2013

Organisasjonsendringer Nesset kommune

Vedlegg
1 Økonomisk konsekvens av opprettelse og organisering av ny enhet for Samfunn, utvikling og 

tekniske tjenester (lagt ved saken til kommunestyrets behandling)
2 Uttale fra verneombud på kommunehuset - vedr. omorganisering av administrasjonen på 

kommunehuset (lagt ved saken til kommunestyrets behandling)
3 Uttale fra Naturviterne - vedr. forslag til endring i organisasjonen (lagt ved saken til 

kommunestyrets behandling)
4 Uttale fra Fagforbundet og Delta - vedr. forslag til organisasjonsendring (lagt ved saken til 

kommunestyrets behandling)

Rådmannens innstilling

Kommunens organisasjonsstruktur endres fra 01.08.13.
Endringen medfører at Enhet for tekniske drift endres til Enhet for samfunn, utvikling og tekniske 
tjenester. Den nye enheten organiseres med mellomledere/avdelingsledere som rapporterer til 
enhetsleder. Mellomleder-/avdelingsleder- stillingene lyses ut internt i enheten. Merkostnader dekkes 
inn av ledige lønnsmidler i 2013 og innarbeides i budsjett for 2014.
Avdeling for samfunn og utvikling avvikles fra samme dato.
Rådmannen har delegert ansvar i forhold til ansvar og oppgavefordeling i organisasjonen.
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Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013 

Rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 04.04.2013

Kommunens organisasjonsstruktur endres fra 01.08.13.
Endringen medfører at Enhet for tekniske drift endres til Enhet for samfunn, utvikling og tekniske 
tjenester. Den nye enheten organiseres med mellomledere/avdelingsledere som rapporterer til 
enhetsleder. Mellomleder-/avdelingsleder- stillingene lyses ut internt i enheten. Merkostnader dekkes 
inn av ledige lønnsmidler i 2013 og innarbeides i budsjett for 2014.
Avdeling for samfunn og utvikling avvikles fra samme dato.
Rådmannen har delegert ansvar i forhold til ansvar og oppgavefordeling i organisasjonen.
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Behandling i Nesset formannskap - 11.04.2013 

Rådmannen orienterte.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:



Saken oversendes kommunestyret uten tilråding. 

Til kommunestyrets behandling bes det om at de økonomiske konsekvensene, samt 
fagorganisasjonenes uttalelser til den foreslåtte organisasjonsendringen legges frem.

Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 11.04.20123

Saken oversendes kommunestyret uten tilråding. 

Til kommunestyrets behandling bes det om at de økonomiske konsekvensene, samt 
fagorganisasjonenes uttalelser til den foreslåtte organisasjonsendringen legges frem.

Saksopplysninger

I K-sak 149/2011 vedtok kommunestyret justering av kommunens organisasjonskart gjeldende fra 
01.01.2012. Rådmannens vurdering var; ” at fokus på flere områder innen samfunn og utvikling er 
vesentlig for å utvikle kommunen videre. Rådmannen ønsker derfor at dette også kommer til syne 
gjennom organisasjonskartet. Videre er det begrenset med utviklingsressurser i kommunen, og derfor 
er det viktig at man lager et kollegium som vet hvilke utviklingsoppgaver de andre jobber med. Slike 
oppgaver er ofte prosesser som krever behandling av flere fagområder, og det vil kunne gi kommunen 
større mulighet til å samkjøre og prioritere de prosjekter man ønsker å få fram.
I forhold til vekstkommuneprogrammet er rådmannen av den oppfatning at vi må organisere
samarbeidet med kommunen på en slik måte at det ligger noe igjen i organisasjonen den dagen dette 
prosjektet avsluttes. Rådmannen ønsker derfor at de to ansatte i vekstkommuneprogrammet får flytte 
inn i deler av de ledige lokalene i helsehuset der fysioterapien tidligere holdt til”.

Kommunestyret fulgte ikke rådmannens ønske om å trekke vekstkommuneprosjektet inn i 
kommuneorganisasjonen og fattet følgende vedtak;
Fra 01.01.2012 justeres kommunens organisasjonskart, slik at fagområdene i rådmannens stab samles 
i en egen avdeling som kalles ”samfunn og utvikling”. Det er rådmann/ assisterende rådmann som har 
lederansvaret for avdelingen. I den nye avdelingen samfunn og utvikling inngår følgende fagområder: 
Landbruk, byggesak, plan, miljø, skog, næring, skoleutvikling, kultur og folkehelse.



Organisasjonskart 2012 

Målet til rådmannen med en justering av organisasjonskartet i 2012, var ønske om en sterkere 
integrering mellom Vekstkommuneprosjektet (VKP) og kommunens fagavdelinger. Dette for å sikre 
kompetanseoverføring og videreføring av de prosjekter VKP håndterer samt å ha større fokus på 
samfunnsutvikling. De endringer som ble gjort i forhold til organisasjonskartet har ikke innfridd det 
som var ønskelig i forhold til sterkere fokus på samfunn og utviklingsarbeid i samarbeid med VKP.

Høsten 2012 opprettet rådmannen et nytt møteforum – Samfunnsutvikling. Rådmannen leder gruppa 
som består av; prosjektleder VKP, daglig leder Nesset Næringshage, enhetsleder teknisk drift, 
næringskonsulent og ass.rådmann. Andre ressurser trekkes inn i gruppa ved behov. Gruppa 
Samfunnsutvikling arbeider med 3 fokusområder; fremme boligutvikling, fremme næringsutvikling, 
fremme samfunnsutvikling. Gruppa har hittil arbeidet med kartlegging rundt behov og muligheter for 
boligutvikling. I den sammenheng har flere private utbyggere presentert sine planer for gruppa. Det er 
viktig at kommunen og private aktører kjenner til hverandres planer slik at en sørger for bredde i 
fremtidig boligtilbud.

To sentrale lederstillinger vil i løpet av sommeren stå ledige, ass.rådmann går av med pensjon og 
enhetsleder teknisk drift går over til en annen lederstilling hos privat aktør. Stillingen som enhetsleder 
for teknisk drift har allerede vært utlyst, men antall søkere og deres kompetanse innfridde ikke 
kommunens søkerkriterier slik at det ble ikke foretatt noen ansettelse. Rådmannen har derfor valgt å se 
organisasjonen under ett og gjøre nye vurderinger om hva som vil være det beste for driften av hele 
organisasjonen. Vi er en liten kommune og dermed også en liten organisasjon til å løse alle de 
oppgaver som det er forventet av oss – hvordan kan vi utnytte disse ressursene best mulig?

Vurdering

Kommunens administrasjon er forholdsvis liten. Det er flere ansatte som har ansvar for flere fagfelt og 
det er derfor viktig at vi bruker ressursene effektivt og riktig. Vi ser at det er et økende behov for 
samhandling mellom de forskjellige fagområdene. Det stilles større og større krav til dokumentasjon 
og saksutredning og det brukes mye tid til møter mellom enheter/ avdelinger. 

I avdeling samfunn og utvikling som ble opprettet 01.01.12 er disse fagområdene organisert; 
byggesak, skogbruk, jordbruk, miljøvern, planarbeid, næring, kultur, skolefaglig rådgiver og 
folkehelse. Rådmannen er leder for avdelingen, men personalansvaret og oppgaveoppfølgingen er delt 
mellom rådmann og ass rådmann. Ass rådmann fungerer som en enhetsleder for tjenesteområdene 
byggesak, skogbruk, jordbruk, miljøvern, planarbeid, næring. Rådmann følger opp skolefaglig 
rådgiver, kulturkonsulent og folkehelsekoordinator. Det er felles avdelingsmøter hver 6 uke. 

Enhetsleder for tekniske drift har ansvaret for de utførende oppgavene som vei, vann og avløp, slam og 
renovasjon, brannvern, oppfølging av kommunale bygg og eiendommer som også omfatter renholdere 
og vaktmestre, kart og oppmålingstjenester samt oppfølging av alle investeringsprosjekter. Enheten er 
i dag organisert med kun en avdelingsleder. Enhetsleder har i dag oppfølgingsansvar for alt personell, 



oppgavefordeling og oppfølging og økonomiansvar samt all saksbehandling. Dette er krevende og gir 
lite rom for tid til ledelse, kvalitetssikring, evaluering og fremtidsrettet planlegging som bør være en 
leders oppgave.

Rådmannens forslag til ny organisering.
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Forslaget innebærer at Enhet for tekniske drift endres til Enhet for samfunn, utvikling og tekniske 
tjenester ved at fagområdene byggesak, skog, jordbruk, næring, miljøvern og planlegging flyttes fra 
avdeling samfunn og utvikling og ass rådmanns ansvarsområde. Kulturkonsulent og 
folkehelsekoordinator sammen med barnehagekonsulent og leder for koordinerende enhet i pleie og 
omsorg er rådgivere for rådmannen og foreslås flyttet til rådmannen støttefunksjoner. Avdeling for 
samfunn og utvikling foreslås avviklet.

Rådmann og stab/ støttefunksjoner
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. Rådmannen må kunne tenke helhetlig og overordnet og trekke hele organisasjonen med. Slik 
vi er organisert i dag involveres rådmannen alt for mye inn i direkte daglig drift, noe som kan være 
svært tidkrevende. Rådmannen har oppfølgingsansvaret for stabs- og enhetsledere, 
folkehelsekoordinator, skolefaglig rådgiver og kulturkonsulent.
Ass rådmann fungerer i dag som en enhetsleder for flere fagområder i tillegg til ansvar for IKT og 
oppgaver som innkjøp, forsikring, økonomioppfølging og budsjett, sivilt beredskap, eiendomsskatt, 
gjennomføring valg med mer.  Det finnes lite tid til langsiktig planlegging og som strategisk 
medspiller sammen med rådmannen.
Ved å overføre fagområder fra ass rådmann til ny enhet for Samfunn, utvikling og tekniske tjenester 
vil det gis muligheter for omorganisering av andre ansvar og oppgaver.  Det er bl.a. behov for at ass 
rådmann kan ta ansvar for rådmannens støttefunksjoner i tillegg til administrative oppgaver.

Det er ønskelig at ny ass rådmann har juridisk kompetanse. En ser at det er et økende behov for denne 
kompetansen i hele organisasjonen. Ny plan og bygningslov samt Samhandlingsreformen er noen av 
de fagområdene vi ser at vi i dag må kjøpe ekstern juridisk bistand til. 
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Ny enhet for Samfunn, utvikling og tekniske tjenester
Rådmannen er av den formening at ved å tilrettelegge en større enhet som innbefatter flere fagområder 
vil dette kunne effektivisere det daglige arbeidet. I dag ser en mer og mer samhandling mellom de 
fagområdene som er organisert under ass rådmann og de som er organisert under enhetsleder teknisk 
drift. Dette medfører ofte til møter hvor begge lederne må være til stede, noe som er både tidkrevende 
og lite effektivt. Det vil derfor være hensiktmessig at disse fagområdene samles under en felles leder.
Avdelig for samfunn og utvikling kan da avvikles. Rådmannen anser det slik at en vil få et større fokus 
på samfunns- og utviklingsarbeidet når dette arbeidet blir lagt til en enhet som synliggjør hvor dette 
ansvaret ligger. Det kan være naturlig at ny enhetsleder overtar ansvaret for gruppa samfunnsutvikling.

Den nye enheten bør organiseres med mellomledere/ avdelingsledere som rapporterer til enhetsleder 
og ikke slik som dagens organisering hvor alle ansatte er direkte underlagt enhetsleder. 
Avdelingsledere bør ha fag-, økonomi- og personalansvar for sin avdeling samt at leder vil være 
fagansvarlig innenfor et av avdelingens fagområder. På denne måten vil en kunne få frigjort tid for 
enhetsleder til å drive utviklingsarbeid og ha fokus på langsiktighet og forutsigbarhet i planlegging.
Det vil fortsatt ligge en del administrative arbeidsoppgaver til enhetsleder.
Rådmannen forutsetter at stillingene som avdelingsledere lyses ut internt i enheten, slik at dette ikke 
utløser nye ressurser og kostnader.   

Rådmannen antar at en stilling som enhetsleder for en større enhet vil kunne medføre større interesse i 
jobbmarkedet samt at den også vil kunne være interessant for et bredere antall søkere.



Organisering av enhet for Samfunn, utvikling og tekniske tjenester.
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Avd.leder
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Næring Planarbeid

Kart og 
oppmåling

Økonomiske konsekvenser

En legger til grunn at de tre avdelingslederne i ny enhet Samfunn, utvikling og tekniske tjenester vil få 
en kompensasjon for sitt ansvar som mellomleder på lik linje med andre mellomledere i 
organisasjonen. For 2013 vil dette dekkes av ledige lønnsmidler i enheten og må videre innarbeides i 
enhetens budsjetter for 2014.

Betydning for folkehelse

En god organisasjonsstruktur med klare ansvars- og oppgavefordelinger gir trygghet og forutsigbarhet 
for de ansatte. 



Notat

Til:  

Fra: Liv Fleischer Husby

Sak nr. Dato
2013/354-2 17.04.2013

Økonomisk konsekvens av opprettelse og organisering av ny enhet for 
Samfunn, utvikling og tekniske tjenester

Formannskapet behandlet 11.4.13 sak 33/13, Organisasjonsendring Nesset kommune og fattet 
slikt vedtak:

Saken oversendes kommunestyret uten tilråding.
Til kommunestyrets behandling bes det om at de økonomiske konsekvensene, samt
fagorganisasjonenes uttalelser til den foreslåtte organisasjonsendringen legges frem.

I rådmannens forslag om opprettelse og organisering av ny enhet for Samfunn, utvikling og 
tekniske tjenester ser en behov for å tilrettelegge med 3 avdelingsledere som skal ha fag-, 
økonomi- og personalansvar. Disse vil rekrutteres internt da det ikke er snakk om å opprette nye 
stillingshjemler. De som ansettes som avdelingsledere skal ha kompensasjon for å ta på seg et 
lederansvar. Det er vanskelig å si eksakt hva dette vil utgjøre i ekstra lønnskostnader da vi ikke 
vet hvem som vil bekle stillingene og hva de har i lønn pr. dags dato. Men en vil anta at de totale 
kostnadene vil ligge i størrelsesorden 100.000 til 150.000 kr inkl sosiale utgifter. For 
inneværende år vil dette gi en kostnadsøkning fra august og ut året, 5 mnd. Dette vil dekkes inn 
av ledige lønnsmidler i 2013. Fra neste år må lønnsutgiftene innarbeides i årsbudsjettet.
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FAGFORBUNDET NESSET
v/plasstillitsvalgt teknisk drift
Jan Dagfinn Toven

Eidsvåg 18.04.2013
DELTA NESSET    
v/hovedtillitsvalgt
Anita Storholt Mittet

UTTALE TIL ENDRING I ORGANISASJONEN

Viser til sak 33/13 i formannskapet.

Fagforbundet og Delta ser nødvendigheten av en langsiktig, helhetlig og overordnet styring av 
kommunen, der de øverste ledernivå må få tid til slik styring. 
Fagforbundet og Delta mener at et virkemiddel for å oppnå dette kan være endring i 
kommunens struktur. I slike saker er alltid viktig at informasjons- og drøftingsplikten i 
henhold til AML § 8.2 blir overholdt. Det er viktig at organisasjonsstrukturen bidrar til at 
samhandling mellom fagområder foregår så smidig og lite ressurskrevende som mulig. 

Det er også nødvendig at organisasjonsstrukturen klargjør ansvarsfordelingen og særlig 
personalansvaret innen de forskjellige fagområdene.

Fagforbundet og Delta ser ingen grunn til at foreslåtte struktur i F-sak 33/13 ikke kan 
gjennomføres under forutsetning av at det ikke utløser vesentlige merkostnader for 
kommunen. Arbeidsmengde samt en ryddig ansvarsfordeling på de forskjellige nivå kan bidra 
til å rekruttere og beholde arbeidstakere i Nesset kommune.

Med hilsen

Jan Dagfinn Toven
Fagforbundet Nesset

Anita Storholt Mittet
DELTA Nesset



Nesset kommune Arkiv: 210

Arkivsaksnr: 2013/309-2

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset kommunestyre 27/13 25.04.2013

Årsmelding 2012 - Kontrollutvalget

Vedlegg
1 Samlet saksframlegg sak 0313 - Årsmelding KU 2012
2 Årsmelding Nesset KU for 2012
3 Behandlede saker 2012

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 tas til etterretning.

Saksopplysninger

I henhold til Kommunelovens § 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og 
tilsynsansvar med den kommunale forvaltningen.

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av 
kommunestyret, jfr kommunelovens § 77 nr 1.

Kontrollutvalget behandlet sin årsmelding på møtet 18.03.2013.

Det er kontrollutvalget som legger fram saker direkte til kommunestyret. Vedlagt følger derfor 
Kontrollutvalgets saksframstilling med innstilling til kommunestyret, samt tilhørende vedlegg.



NESSET KOMMUNE
Kontrollutvalget

Saksmappe: 
Arkiv: 
Saksbehandler: 
Dato: 

2013-1543/01
033 &14
Åse S. Eriksen 
08.03.2013

Saksframlegg 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato
PS 03/13 Kontrollutvalget 18.03.2013

Kommunestyret 

KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2012

Kontrollutvalgets innstilling

Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 tas til etterretning.

Kontrollutvalgets behandling – 18.03.2013

Sekretæren gikk igjennom årsmeldingen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende)

Sekretærens innstilling

Kontrollutvalgets årsmelding for 2012 tas til etterretning.

Saksopplysninger

I henhold til lov 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 76 er 
det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvaret med den kommunale 
forvaltning.

Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av 
kommunestyret, jfr koml. § 77 nr 1.

Det er således av betydning at kommunestyret blir orientert om kontrollutvalgets virksomhet 
gjennom året.

Det følger av koml. § 77 nr 6 første punktum:

”Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget.”

Vedlagt følger:
 Årsmelding for 2012 for kontrollutvalget i Nesset
 Oversikt over behandlede saker i 2012



VURDERING

I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap, særregnskap for bygge- og 
investeringsprosjekt, samt oversendelse av avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom 
egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av 
kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året gjennom en egen årsmelding.

Årsmeldingen kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i 
kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid.

Åse Solveig Eriksen
kontrollsekretær
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KONTROLLUTVALGET I

NESSET KOMMUNE

ÅRSMELDING FOR 2012

1. INNLEDNING
Etter lov av 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) § 77 er
Nesset kommune pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan
og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning.
Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen er
ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet. 

Det følger av koml. § 77 nr 2:

”Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og
fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med
beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller
fylkeskommunen.”

Funksjonen som kontrollorgan forutsetter en uavhengig stilling i forhold til den som blir
kontrollert, dvs. forvaltningen.
Utvalget rapporterer og gir innstilling direkte til kommunestyret i saker som vedkommer
denne oppgaven.

2. UTVALGETS SAMMENSETNING
Kontrollutvalget i Nesset kommune har for perioden 2011 – 2015 følgende sammensetning:

Funksjon Navn Parti Varamedlemmer Nr Navn Parti
Leder Paul Edvin Nauste * Ap 1 Irene Glærum Ap
Nestleder Lars Myrset Frp 2 Per Olav Eidsæter IL
Medlem Vigdis Fjøseid Ap 3 Ivar H. Trælvik Frp

*medlem av kommunestyret.

I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i utvalgets møter.

3. SEKRETARIAT
Det følger av koml § 77 nr 10:

”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.”

I 2004 ble det inngått Samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for
kontrollutvalgene (kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, 
Sunndal og Vestnes), datert 31.desember 2004.

Etter avtalen skal Molde kommune være vertskommune for sekretariatet. 
Det følger av avtalens punkt 5.1:

”Molde kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret angående sekretærfunksjonen.
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Molde kommune tilsetter en person i 100 % stilling som skal være sekretær for kontrollutvalgene for de 
deltakende kommuner.”

I 2012 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget ivaretatt av kontrollsekretær Åse Solveig 
Eriksen.

Det følger videre av avtalens punkt 5.1:

”Molde kommune stiller med kontorlokaler med tilhørende utstyr for sekretæren.”

Sekretariatet er samlokalisert med Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R i Hamnegata 35 i 
Molde sentrum.

4. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER
4.1 Innledning
Med hjemmel i koml. § 77 har Kommunaldepartementet fastsatt Forskrift 15.juni 2004
nr 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor 
kontrollutvalgets oppgaver er konkretisert.

Det fremgår av forskriftens § 4:

”Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller
fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.”

I departementets merknader til denne paragrafen blir det bemerket:

”Kontrollutvalget fører etter første ledd kontroll og tilsyn med hele kommunens/fylkeskommunens virksomhet,
men har prinsipielt ikke et tilsynsansvar overfor kommunestyret/fylkestinget selv, ettersom kontrollutvalget er
underordnet kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved
kommunens/fylkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn.
Kontrollutvalget har anledning til å føre kontroll og tilsyn med alle deler av den kommunale/fylkeskommunale
virksomheten, herunder kommunale og fylkeskommunale foretak etter kommuneloven kap 11.”

4.2 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon følger av forskriftens kap. 4, herunder

 Uttalelse til årsregnskapet (§ 7), samt
 Oppfølging av revisjonsmerknader (§ 8)

4.3 Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon følger av forskriftens kap. 5, herunder

 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon (§ 10)
 Rapporter om forvaltningsrevisjon (§ 11), samt
 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter (§ 12)

4.4 Selskapskontroll
Kontrollutvalgets oppgaver ved selskapskontroll følger av forskriftens kap. 6, herunder

 Selskapskontrollens innhold (§ 14), samt
 Rapportering om selskapskontrollen (§ 15)

4.5 Særlige oppgaver for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets særlige oppgaver følger av forskriftens kap. 7, herunder
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 Valg av revisjonsordning og valg av revisor (§ 16)
 Saker om ansettelse, suspensjon, oppsigelse og avskjedigelse (§ 17), samt
 Budsjettbehandling (§ 18)

4.6 Saksbehandling og sekretariat
Bestemmelser om saksbehandling og sekretariat følger av forskriftens kap 8
Det følger av § 20 andre ledd

”Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets
vedtak blir iverksatt.”

5. VIRKSOMHET I 2012
Kontrollutvalget har hatt 5 ordinære møter og behandlet i alt 38 protokollerte saker. Av disse 
er 6 saker oversendt kommunestyret enten som ordinær sak eller som referatsak. I tillegg er 
det i 2012 behandlet 10 referatsaker og 21 orienteringssaker.

Kontrollutvalgets møteprotokoller legges frem for kommunestyret som referatsak.

Møtene blir hovedsaklig avholdt på kommunehuset.

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører.

Reglement for kontrollutvalget
Reglement for kontrollutvalget i Nesset er vedtatt av kommunestyret i møte 22.09.2011, k-sak 
73/11.  

Representasjon
Utvalgets leder Paul E. Nauste har deltatt på 2 møter i Samarbeidsforumet for 
kontrollutvalgene, sammensatt av lederne i kontrollutvalgene i de 9 samarbeidende 
kommunene.

Utvalgets nestleder Lars Myrset og utvalgsmedlem Vigdis Fjøseid deltok på NKRFs1

Kontrollutvalgskonferanse 2012 på Clarion Airport Hotel Gardermoen 1.- 2. februar 2012.

Utvalgets leder Paul E. Nauste deltok på Kontroll- og omdømmekonferanse, arr. av 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal på Quality hotel Alexandra i Molde 26.04.2012.

Under samling for kontrollutvalgsmedlemmer, arr. av Kontrollutvalgssekretariatet for 
Romsdal på Quality hotel Alexandra i Molde 24.05.2012  deltok Paul E. Nauste og Lars 
Myrset.

Ingen fra utvalget deltok på FKTs2 Årsmøte og Fagkonferanse 2012 på Clarion Hotel & 
Congress i Trondheim 6.- 7. juni 2012.

KS i Møre og Romsdal arrangerte kurs for kontrollutvalgsmedlemmer på Rica Seilet Hotel i 
Molde 17.09.2012 hvor utvalgets leder Paul E. Nauste deltok. 

5.1 Tilsyn med revisjonen
Utvalget har fått seg forelagt følgende i 2012:

 Revisjonens rapport til kontrollutvalget pr. desember 2011
 Revisjonens rapport til kontrollutvalget for 1. halvår 2012

                                                
1 Norges Kommunerevisorforbund
2 Forum for Kontroll og Tilsyn



Side 4 av 7

 Revisjonsplan for revisjonsåret 2012
 Revisors vurdering av uavhengighet

Dokumentene er blitt supplert med muntlig orientering fra oppdragsansvarlig revisor.
Videre er revisjonsberetninger, kundebrev og nummererte brev blitt forelagt utvalget.

5.2 Uttalelse til regnskapene
Utvalget har behandlet og vurdert årsregnskapet for 2011 for 

 Nesset kommune

og gitt sin uttalelse til dette.

Samtidig har utvalget fått seg forelagt kommunens tertialvise økonomirapporter.

Kontrollutvalget har fått seg forelagt det årlige skatteregnskapet fra skatteoppkrever sammen 
med Skattefutens kontrollrapport med skatteoppkreverfunksjonen.

Kvaliteten og presentasjonsformen av regnskapene har vært tilfredsstillende. Det samme kan 
sies om rådmannens årsmelding og skatteoppkreverens årsrapport.

Kontrollutvalget har i 2012 fått seg forelagt følgende sluttregnskap/byggeregnskap til 
behandling og uttalelse:

 Byggeregnskap for Ombygging av småskolen ved Eidsvåg barne- og ungdomsskole
 Byggeregnskap for Ombygging av kommunehuset i Nesset
 Byggeregnskapet for Rehabilitering av svømmehall ved Eidsvåg ungdomsskole

5.3 Forvaltningsrevisjonsrapporter
Det er utarbeidet Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015 som ble behandlet av 
kontrollutvalget i møte 16.02.2012, sak 05/12 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 
29.03.2012 i K sak 37/12.
  
I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon 2012 – 2015 vedtok kontrollutvalget i møte 
03.05.2012 å bestille følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:

 Vedlikehold av kommunale bygg i Nesset kommune

Kontrollutvalget har i 2012 ikke fått seg forelagt og behandlet noen forvaltningsrevisjons-
rapporter.

Kontrollutvalget har i 2012 behandlet oppfølging av følgende forvaltningsrevisjonsprosjekt:

 Barneverntjenester i Nesset kommune
 Refusjon sykepenger i Nesset kommune

I kontrollutvalgets møte 24.09.2012 ble det gitt en orientering om Nesset kommunes 
handtering av saken om naustområdet i Høvik. På bakgrunn av de opplysninger som kom 
fram i drøftingen av saken om naustområdet i Høvik i Nesset kommune, ser kontrollutvalget 
behov for at revisjonen tar en videre oppfølging av saksbehandlingsrutinene i Nesset 
kommune.

5.4 Selskapskontroll
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Det er utarbeidet Plan for selskapskontroll 2012 – 2015 som ble behandlet av 
kontrollutvalget i møte 16.02.2012, sak 06/12 og senere vedtatt av kommunestyret i møte 
29.03.2012 i K sak 38/12.
Gjennomføring av eierskapskontroll forutsetter at kommunen har utarbeidet eierskapsmelding 
(retningslinjer for forvaltning av kommunens interesser i selskap samt eierstrategier for hvert 
enkelt selskap). Nesset kommunes Eierskapsmelding ble vedtatt av kommunestyret i møte 
16.06.2011 i k-sak 66/11.

Kontrollutvalget vedtok i møte 24.09.2012 å bestille selskapskontroll av følgende selskap:

 Nesset Kraft AS

Kontrollutvalget har heller ikke i 2012 blitt varslet om avholdte representantskapsmøter i 
interkommunale selskap (IKS) eller generalforsamlinger i kommunalt heleide aksjeselskap 
(AS).

5.5 Oppfølging av politiske vedtak
I forbindelse med de tertialvise økonomirapportene, blir kontrollutvalget orientert om status 
for politiske vedtak som av ulike årsaker ikke er blitt iverksatt innen rimelig tid

Denne oversikten skal inneholde vedtak fattet av formannskapet, kommunestyret, utvalg for 
helse, oppvekst og kultur, utvalg for teknisk, næring og miljø og andre politiske utvalg med
beslutningsmyndighet, og som av ulike årsaker ikke er iverksatt innen slutten av kalenderåret.

Utvalget mener at dette skal være en prioritert oppgave også i fremtiden.

5.6 Oppfølging av kontrollutvalgets saker
Saker fra kontrollutvalget som ikke er endelig avsluttet pr 31.12.2012 er følgende:

Sak nr /
dato

Sakstittel Vedtak Merknad

KU sak 
06/11
02.03.2011
K sak 
21/11
17.03.2011

Selskapskontroll av 
Romsdalshalvøya 
Interkommunale 
Renovasjonsselskap 
IKS 
(RIR IKS)

1. Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll i 
Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap 
IKS (RIR IKS), herunder anbefalingene i punkt 7, til 
etterretning.

2. Kommunestyret ber revisjonen om å følge opp rapporten. 

Oppfølging av 
rapporten var ventet
skulle skje våren 2012.
Oppfølging av
selskapskontrollen vil 
bli lagt fram for 
kontrollutvalget til 
første møte i 2013.

KU sak 
37/12
03.12.12

Oppfølgingsliste I oppfølgingslisten er følgende saker ikke avsluttet
 Rutiner for avlegging av 

byggeregnskap/investeringsregnskap
 Videre oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten 
Saksbehandlingrutiner i Nesset kommune

Gjenstående saker fra 
oppfølgingslisten for 
2012 blir ført over til 
oppfølgingsliste for 
2013.

5.7 Spesielle undersøkelsesoppgaver
Kontrollutvalget hadde i 2012 ingen saker som refererte seg til uregelmessigheter og/eller 
misligheter.

5.8 Sentrale kommunale styringsverktøy
Nesset kommune har følgende sentrale styringsverktøy:

 Økonomireglement for Nesset kommune (revidert 30.04.03 i K sak 29/03)
 Delegasjonsreglement for Nesset kommune (vedtatt 19.05.05 i K sak 42/05)
 Finansreglement for Nesset kommune (vedtatt 16.06.2011 i K sak 60/11)
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 Eierskapsmelding for Nesset kommune (vedtatt 16.06.2011 i K sak 66/11)
 Beredskapsplan for kriseledelse i Nesset kommune pr. 31.08.2011

Reglementene dekker bl.a. områdene budsjettdelegasjon, attestasjon og anvising, 
rapporteringsrutiner og delegert beslutningsmyndighet. Finansreglementet regulerer 
plassering av ledig likviditet, langsiktige finansielle aktiva og forvaltning av kommunens 
gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler.
Beredskapsplanen er en samordna plan for kommunens ledelse og er en samling av strategiske 
opplysninger om personell, utstyr og tiltak.

Alle vesentlige rutiner bør være skriftlig dokumentert med hensyn til hvordan de fungerer, og
hvilken intern kontroll som ligger inne i systemene.

5.9 Tilsyn fra andre
I tillegg til kontrollutvalget, utfører eksterne forvaltningsorgan tilsyn med Nesset kommune.
Disse tilsyn kan avdekke avvik eller svakheter i den kommunale organisering og utøving av 
tjenesteproduksjonen.
En ser det formålstjenlig at kontrollutvalget blir orientert om slikt tilsyn for å kunne løpende 
følge opp at den samlede tjenesteproduksjonen i Nesset kommune kvalitetssikres og 
forbedres.

Kontrollutvalget har i 2012 fått seg forelagt følgende tilsynsrapporter:
 Eidsvåg barnehage - Nesset – ( 2 avvik),  Kystlab, datert 06.03.2012
 Arbeidstilsynet - Tilsynsrapport og varsel om pålegg – tilsyn ved Eidsvåg barnehage –

(2 pålegg), datert 07.05.2012
 Rapport frå tilsyn med undersøking og evaluering av hjelpetiltak ved Interkommunal 

barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll – (2 avvik), Helsetilsynet, 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 08.10.2012

  
5.10 Diverse
Kontrollutvalgets overordnede oppgave er å være med å skape tillit til kommunal forvaltning. 
I hvor stor grad utvalget har lykkes, bør vurderes av andre. Utvalget har gjennom året påpekt 
overfor administrasjonen og politikere forhold som bør bedres for at kommunen skal framstå 
som en god tjenesteyter og forvalter av fellesskapets verdier og lovverk

Kontrollutvalget har på forespørsel og i nødvendig utstrekning fått orienteringer fra 
administrasjonen og kommunerevisjonen i saker som har vært til behandling i møtene.

6. SAMMENDRAG
Kontrollutvalget legger vekt på å være en nyttig medspiller i å forbedre kommunens eksterne 
tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse så vel som de interne forvaltningsfunksjoner, ved å 
legge opp til en konstruktiv – ikke nødvendigvis bare kritisk – tilnærming ut fra hva som er 
realistisk å oppnå. Kommunen er avhengig av tillit til disse prosessene hos brukerne, og en 
aktiv og troverdig tilsyns- og kontrollfunksjon kan medvirke til å bygge opp om denne tilliten.

Kontrollutvalget har i flere møter drøftet ressurssituasjonen for kontrollutvalgssekretariatet og 
sårbarheten ved at det kun er en person ansatt som skal betjene utvalgene i ni kommuner. 
Samarbeidsforumet for kontrollutvalgene har arbeidet med denne saken også i 2012 og sett på 
muligheter for å endre organiseringen av sekretariatet og øke bemanningen. Kontrollutvalget 
har i gjennom året vært løpende orientert om denne prosessen.

Kontrollutvalget har i 2012 hatt fokus på å styrke kontrollutvalgets stilling i den kommunale 
forvaltning og overfor innbyggerne i kommunen med bl.a. å vedta åpne møter i kontroll-
utvalget. Utvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels 
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kompliserte saker som kan gjelde hele virksomhetsområdet til Nesset kommune. Skolering av 
nye utvalgsmedlemmer har derfor hatt prioritet i året som har vært. 

For å bli kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli bedre 
kjent med kontrollutvalget, vurderte kontrollutvalget i 2012 å besøke en kommunal 
virksomhet, alternativt å få orientering fra en enhetsleder i et møte. Gjennomføring av
virksomhetsbesøk eller orientering fra en enhetsleder, vil gi kontrollutvalget et godt innblikk i den 
kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget fant ikke anledning til å besøke en kommunal 
virksomhet i løpet av 2012, men vil se på mulighetene for å få dette til i 2013.

Som kommunestyrets hjelpeorgan i tilsyns- og kontrollspørsmål er kontrollutvalgets virke 
avhengig av å ha legitimitet i kommunestyret, bl.a. for å få gjennomslagskraft for 
forbedringsforslag og anbefalinger og dermed kunne bistå i arbeidet for at kommunestyrets 
målsetninger blir realisert.

Kontrollutvalget har som mål å være uavhengig i sitt arbeide og anser at det har blitt ivaretatt 
på en god måte. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, 
mens partipolitiske hensyn legges tilbake og møtene er i liten grad preget av å være politiske
omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har vært bevisst på problemstillinger 
knyttet til uavhengigheten og satt denne høyt i sitt arbeid.

Eidsvåg, 18.03.2013

Kontrollutvalget i Nesset kommune

Paul Edvin Nauste Lars Myrset Vigdis Fjøseid
leder nestleder



KONTROLLUTVALGET I
NESSET KOMMUNE

BEHANDLEDE SAKER I 2012
Saks nr Sakstittel Statuskode
PS 01/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 7. NOVEMBER 2011 A
PS 02/12 REFERAT OG ORIENTERINGER A
PS 03/12 KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2011 A
PS 04/12 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET PR. DESEMBER 2011 A
PS 05/12 PLAN FOR FORVALTNNGSREVISJON 2012 - 2015 A
PS 06/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012 - 2015 A
PS 07/12 MØTEPLAN FOR 2012 A
PS 08/12 OPPFØLGINGSLISTE A
PS 09/12 EVENTUELT A
PS 10/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16. FEBRUAR 2012 A
PS 11/12 REFERAT OG ORIENTERINGER A
PS 12/12 NESSET KOMMUNE. ÅRSREGNSKAP FOR 2011 A
PS 13/12 OMBYGGING AV SMÅSKOLEN VED EIDSVÅG BARNE- OG UNGDOMSSKOLE. 

BYGGEREGNSKAP
A

PS 14/12 OMBYGGING AV KOMMUNEHUSET.BYGGEREGNSKAP A
PS 15/12 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BESTILLING B
PS 16/12 OPPFØLGINGSLISTE A
PS 17/12 EVENTUELT A
PS 18/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 3. MAI 2012 A
PS 19/12 REFERAT OG ORIENTERINGER A
PS 20/12 NESSET KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT PR. 1. TERTIAL 2012 A
PS 21/12 REVISJONENS RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2012 A
PS 22/12 FORVALTNINTGSREVISJONSPROSJEKT. GJENNOMGANG AV PROSJEKTPLAN A
PS 23/12 ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER I KONTROLLUTVALGET I NESSET A
PS 24/12 OPPFØLGINGSLISTE A
PS 25/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25. JUNI 2012 A
PS 26/12 REFERAT OG ORIENTERINGER A
PS 27/12 NESSET KOMMUNE. ØKONOMIRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2012 A
PS 28/12 OPPFØLGING AV FORVALTNINSREVISJONSRAPPORTEN 

BARNEVERNTJENESTER I NESSET
A

PS 29/12 REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2012 O
PS 30/12 BESTILLING AV SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS B
PS 31/12 OPPFØLGINGSLISTE A
PS 32/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24. SEPTEMBER 2012 A
PS 33/12 REFERAT OG ORIENTERINGER A
PS 34/12 REHABILITERING AV SVØMMEHALL VED EIDSVÅG UNGDOMSSKOLE. 

BYGGEREGNSKAP
A

PS 35/12 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON 
SYKEPENGER I NESSET KOMMUNE

A

PS 36/12 NKRF’s KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2012 – DELTAGELSE A
PS 37/12 OPPFØLGINGSLISTE O
PS 38/12 EVENTUELT A

Kode Forklaring
A Saken er avsluttet
B under behandling
O Til videre oppfølging
U Saken går ut
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