
 

 

 

 

 
 

Møteinnkalling 

 

 

Utvalg: Nesset kommunestyre 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesset kommunehus 

Dato: 20.10.2016 

Tidspunkt: 14:00 – 18:00 

 

 

Oppmøte ved Nesset prestegard kl. 14:00 for orientering om forhandlingene om ny leieavtale med 
Opplysningsvesenets fond og gjennomførte tiltak i 2016 

 

 

Orientering om gjennomføring av ombygging av demensavdeling Nesset omsorgssenter 
v/prosjektleder Anita Marie Meisingset 

 

 

 

 

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 96/16 Godkjenning av protokoll   

PS 97/16 Spørsmål til ordføreren   

PS 98/16 Referatsaker   

RS 25/16 Oppmoding om busetting 2017 - reduksjon av vedtak  2013/69 

RS 26/16 Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Nesset 04.10.2016  2015/1728 

PS 99/16 Revidering av lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av 
tilsyn og feiing 

 2016/378 

PS 100/16 Eidsvåg kunstgressbane, vedlikehold og utstyr  2016/1033 

PS 101/16 Utbedring av kommunal veg ved Hammervollhagen 26  2015/1727 

PS 102/16 Trafikksikringstiltak Furulundvegen på Raudsand  2016/1031 

PS 103/16 Utbytting av traktor på teknisk driftsavdeling  2016/582 

PS 104/16 Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Kystlab-PreBio AS  2008/519 

PS 105/16 Studiesenteret Nesset - Søknad om driftstilskudd for 2. 
halvår 2016 - Nesset Næringsforum AS 

 2009/425 

PS 106/16 Tilskudd -  prosjekt "Overvåking av Snøhettaområdet 2014-
2017: villrein, ferdsel og forvaltning" 

 2014/1186 

PS 107/16 Økonomi- og finansrapportering per 31.08.2016 (2. tertial)  2016/429 

PS 108/16 Budsjettkorrigeringer - 2. halvår 2016  2015/1077 

PS 109/16 Kommunereformen - organisering av interimperioden  2015/1373 

PS 110/16 Nesset Kraft AS - Oppfølging av selskapskontroll  2016/877 

PS 111/16 Plan for selskapskontroll 2016 - 2019  2015/1729 

PS 112/16 Nesset kommune - plan for forvaltningsrevisjon for perioden 
2016 - 2029 

 2016/501 

PS 113/16 Forslag til budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn  2016/458 

PS 114/16 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt  2011/541 
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Kommunehuset 
6460 EIDSVÅG I ROMSDAL 
 
 
 
Deres ref:    Vår ref:: 16-04947-2 Dato: 07.10.2016 

 
 
 

Oppmoding om busetting 2017 – reduksjon av vedtak 
 
Norske kommunar har dei siste åra gjort ein formidabel innsats med busetting og kvalifisering av flyktningar, 

og oppgåvene er framleis store i 2017. 

I 2017 vil det vere behov for å busette 13 000 flyktningar i norske kommunar, kor av 1 100 er einslege 

mindreårige under 18 år. Om lag 40% av dei einslege mindreårige er under 15 år. Busettingsbehovet er 

lågare enn tidlegare plantal frå IMDi. Færre asylsøkjarar til Noreg og færre som vert innvilga opphald er 

hovudårsakene til at behovet har gått ned.  

Kommunen har tidlegare vedteke å busette 14 flyktningar i 2017. Det nedjusterte 

busettingsbehovet gjer at vi ber kommunen redusere vedtaket og busette 10 flyktningar i 

2017.  

Oppmodingstala er utarbeidd i samråd med KS. 

Vi oppfordrar kommunane til å fatte presise vedtak for kor mange flyktningar kommunen skal busette, og at 

vedtaket ikkje inkluderer familiesameinte, eller har andre atterhald.  

For meir informasjon om planlegging og busetting, sjå http://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/ Her 

finn du bl.a. informasjon om tilskot og økonomi, bustader til flyktningar, samt statistikk over busetting. 

Ta kontakt med IMDi Midt - Norge dersom de ynskjer dialog om oppmodinga og busetting av flyktningar.  

Vi ber om at tilbakemelding på brevet vert sendt til post@imdi.no, med kopi til nina.gran@ks.no innan 

10.12.2016. 

 

Med helsing 
IMDi Midt - Norge 

 
 
 
 
 
Rune S. Foss Rune Gjerdevik 
regiondirektør                          seniorrådgiver 

http://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/
mailto:post@imdi.no
mailto:nina.gran@ks.no
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KONTROLLUTVALGET I 

NESSET KOMMUNE  

 

MØTEPROTOKOLL 

Møte nr: 4/16 

Møtedato: 04.10.2016 

Tid: kl 13.30 – kl 16.30 

Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus 

Virksomhetsbesøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage 

fra kl. 1000-1230. 

Sak nr: 21/16 – 32/16 

Møteleder: Ivar H. Trælvik, leder (Frp) 

Møtende medlemmer: Jostein Øverås, nestleder (Sp) 

Vigdis Fjøseid (Ap) 

Tor Steinar Lien (Ap) 

Forfall: Marte Meisingset Evensen (H), jf. K.sak 92/16 

Ikke møtt: ingen 

Møtende vara: Vigdis Aandalen Bersås (Krf), jf. K.sak 92/16 

Fra sekretariatet: Sveinung Talberg, rådgiver 

Fra revisjonen: Anny Sønderland, forvaltningsrevisor (sak 24/16, 25/16, 

26/16, 27/16, 29/16, 30/16) 

Av øvrige møtte: Rolf Jonas Hurlen, ordfører (sak 23/16, 24/16, 25/16, 

26/16, 27/16, 29/16, 30/16, 31/16) 

Anne Grete Klokset, kst. rådmann (sak 23/16, 24/16, 25/16, 

31/16) 

 

Møteprotokollen signeres og godkjennes i neste møte. 

 

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.  

 

Det fremkom ingen merknader til sakliste. 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 

 

TIL BEHANDLING: 

 
UTV. SAKSNR.  TITTEL  

 

PS 21/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.JUNI 2016 

PS 22/16 REFERAT OG ORIENTERINGER 

PS 23/16 NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT PR. 2.TERTIAL 2016 

PS 24/16 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «VEDLIKEHOLD 

AV KOMMUNALE BYGG I NESSET KOMMUNE» 

PS 25/16 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS 
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PS 26/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 

PS 27/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 

PS 28/16 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017 FOR KONTROLL OG TILSYN 

PS 29/16 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 1.HALVÅR 2016 

PS 30/16 REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2016 

PS 31/16 OPPFØLGINGSLISTE 

PS 32/16 EVENTUELT 

 

 

PS 21/16 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.JUNI 2016 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Protokollen fra møte 13.juni 2016 godkjennes. 

Til å signere protokollen sammen med møteleder velges: 

 

1.  Tor Steinar Lien  

2.  Vigdis Aandalen Bersås 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Leder kom med forslag på Tor Steinar Lien og Vigdis Aandalen Bersås til å skrive under 

protokollen. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg fra leder. (5 voterende) 

 

 

 

PS 22/16 REFERAT OG ORIENTERINGER 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 
Referatsaker: 

 
RS 10/16 Nesset kommunestyre – protokoll fra møte 23.06.2016, sak PS 55/16 

Tertialrapport per. 30.04.2016 (vedlagt) 

 

RS 11/16 Nesset kommunestyre – protokoll fra møte 23.06.2016, sak PS 75/16 

Kommunereform - endelig vedtak om ny kommunestruktur i Nesset kommune (vedlagt) 

 

RS 12/16 Nesset kommunestyre – protokoll fra møte 23.06.2016, sak PS 76/16 

Ansettelse rådmann (vedlagt) 
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RS 13/16 Nesset kommunestyre – protokoll fra møte 23.06.2016, sak PS 77/16 

Konstituering av rådmann (vedlagt) 

 

RS 14/16 Nesset kommunestyre – protokoll fra møte 22.09.2016, sak PS 92/16 

Søknad om permisjon fra kontrollutvalget (vedlagt) 

 

RS 15/16 Nesset kommunestyre – protokoll fra møte 22.09.2016, sak PS 94/16 

Ny utlysning av stilling som rådmann (vedlagt) 

 

RS 16/16 Årsmelding 2015 – kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal (vedlagt) 

 

RS 17/16 Protokoll fra møte i styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 07.09.16 (vedlagt) 

  

RS 18/16 Informasjon om etablering av nytt revisjonsselskap og avvikling av det gamle. 

Brev til kommunene i Kommunerevisjonsdistrikt 2 datert 29.06.2016 (vedlagt)   

 

 

Orienteringssaker: 

 
OS 18/16 Helsetilsynet – Rapport frå tilsyn med IK barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og  

                            Tingvoll 20.07.2016 (vedlagt) 

 

OS 19/16 Nesset kommunestyre – protokoll fra møte 22.09.2016, sak PS 85/16 

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 (vedlagt) 

 

OS 20/16 Nesset kommunestyre – protokoll fra møte 22.09.2016, sak PS 86/16 

Omsorgsboliger-helsesenter-lokaler for hjemmetjenesten;  videre arbeid (vedlagt) 

 

OS 21/16 Virksomhetsbesøk ved Vistdal skole og Vistdal barnehage 04.10.2016 

Kontrollutvalget i Nesset vedtok i sak PS 20/16 den 13.06.2016 at de ville gjennomføre et 

virksomhetsbesøk hos Vistdal skole og Vistdal barnehage i forkant av sitt møte den 

04.10.2016.  Besøket ble gjennomført som forutsatt og kontrollutvalget besluttet å føre opp en 

sak på oppfølgingslisten til neste møte med noen spørsmål som framkom i besøket. 

 

 

Sekretæren orienterte til den enkelte sak. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende) 

 

 

PS 23/16 NESSET KOMMUNE – ØKONOMIRAPPORT 2.TERTIAL 2016 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar økonomirapport for 2.tertial 2016 til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Kst. rådmann orienterte.  Kommunens utfordring er at enkelte enheter ikke klarer å holde 

tildelte rammer.  Likevel går enhetene samlet med et mindreforbruk.  Enkelte enheter har høyt 

sykefravær.   Det vil bli foreslått tiltak for å redusere sykefraværet.  

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende) 
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PS 24/16 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «VEDLIKEHOLD 

AV KOMMUNALE BYGG I NESSET KOMMUNE» 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra kommunen til orientering og vil følge saken videre på 

oppfølgingslisten. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Kst. rådmann redegjorde for innholdet i svarbrevet fra kommunen datert 22.09.2016.  Kst. 

rådmann ser for seg at en skal komme mer ajour med vedlikeholdsarbeidet og utsatt 

planlegging nå når en har fått tilsatt enhetsleder.  Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt er 

en del åpne spørsmål og forhold som kommunen ikke er ajour med, og velger på denne 

bakgrunn å følge opp saken videre på oppfølgingslisten. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med framlegg framsatt i. (5 voterende) 

 

 

PS 25/16 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL AV NESSET KRAFT AS 

 

Kontrollutvalgets vedtak 

 

Kontrollutvalget viser til vedtak i sak 81/16 i Nesset kommunestyre den 22.09.2016 og vil 

følge opp saken i et senere møte 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Kst. rådmann redegjorde, og meddelte kontrollutvalget at saken vil komme opp til behandling 

i formannskap og kommunestyre sine neste møter. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende) 

 

 

 

PS 26/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nesset kommunes plan for 

forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019. 

 

Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekt som ikke er tatt inn i planen, dersom 

utvalget finner dette nødvendig. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren og forvaltningsrevisor redegjorde.  Innstillingen legger opp til at kontrollutvalget 

kan prioritere prosjekt når en kommer til tidspunktet for bestilling.  Risikoområder og dermed 
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aktuelle tema kan ha endret seg fra tidspunktet planen er vedtatt i kommunestyret til 

kontrollutvalget skal foreta bestilling.  En bestilling vil tidligst skje våren 2017 og utførelse  

noe senere.  Derfor inneholder ikke planen en prioritering mellom tema eller prosjekt. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende) 

 

 

PS 27/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nesset kommunes plan for 

selskapskontroll for perioden 2016-2019. 

 

Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere selskap som ikke er tatt inn i planen, dersom 

utvalget finner dette nødvendig. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren og forvaltningsrevisor redegjorde.  Innstillingen legger opp til at kontrollutvalget 

kan prioritere mellom selskap når en kommer til tidspunktet for bestilling.  Risikoområder og 

selskap som er gjenstand for kontroll kan ha endret seg fra tidspunktet planen er vedtatt i 

kommunestyret til kontrollutvalget skal foreta bestilling.  Det er i 2014/2015 gjennomført 

selskapskontroll i Nesset Kraft AS.  Dette er det eneste heleide kommunale selskapet.  Hvis 

en skal foreta selskapskontroll i andre selskaper kommunen er medeier i, må dette ha 

tilslutning i de andre eierkommunene. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende) 

 

 

 

PS 28/16 FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017 FOR KONTROLL OG TILSYN 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling  

 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 med en ramme på kr 529 000 inkludert kjøp av 

revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretær orienterte om saksgang og prosedyrer.  Kontrollutvalget hadde ingen merknader til 

forslaget. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende) 
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PS 29/16 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET FOR 1. HALVÅR 2016 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak  

 

Kontrollutvalget tar revisjonens rapport for 1. halvår 2016 til orientering.  

 

Kontrollutvalget er bekymret om ressursene til revisjonen for Nesset kommune er tilstrekkelig 

på bakgrunn av det som fremkommer i avslutningen i rapporten under «Revisjonsenheten» og 

etablering av nytt revisjonsselskap  

 

Kontrollutvalget vil følge opp påse-ansvaret overfor revisjonen og ressurstilgangen for Nesset 

kommune ved neste rapportering til kontrollutvalget fra det nye revisjonsselskapet  

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren orienterte om at dette dokumentet er en del verktøyet for «påse»-ansvaret til 

kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget var bekymret for om revisjonen hadde nok ressurser for å gjennomføre 

oppdraget i forhold til det som fremkommer i rapporten og overgangen til nytt 

revisjonsselskap.  Kontrollutvalget vil følge opp dette ved neste rapportering til 

kontrollutvalget. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar framlegg framsatt i møte av sekretær. (5 

voterende) 

 

 

PS 30/16 REVISJONSPLAN FOR REVISJONSÅRET 2016 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak  

 

Kontrollutvalget tar revisjonsplanen for revisjonsåret 2016, sammen med revisors vurdering 

av uavhengighet, til orientering. 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Sekretæren orienterte om at også dette dokumentet er en del verktøyet for «påse»-ansvaret til 

kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisor Anny Sønderland orienterte litt om overgangen til det nye selskapet midt i 

revisjonsåret og konsekvenser for kontrollutvalget og kommunen. 

 

Kontrollutvalget hadde ingen kommentarer til revisjonsplanen utover det som går fram av 

kontrollutvalgets vedtak i sak PS 28/16. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende) 
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PS 31/16 OPPFØLGINGSLISTE 

 

Kontrollutvalgets vedtak  

 

Følgende sak føres opp på oppfølgingslisten:   

 

Oppsummering av virksomhetsbesøk ved Vistdal skole og Vistdal barnehage 04.10.2016. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

Kontrollutvalget ble orientert om utviklingen i «molosaken» i Høvika av kst. rådmann.  

Kommunen har nå fulgt kontrollutvalget sitt råd om å innhente juridisk rådgivning om 

kommunen har et rettslig grunnlag å føre saken videre på.  Kommunen har mottatt svar fra 

advokat og vil følge den konklusjonen advokaten har. 

Kontrollutvalget ønsker å følge denne saken videre med orientering fra rådmannen.  Det ble 

ikke besluttet å avslutte noen saker på oppfølgingslisten og kontrollutvalget ønsker å føre opp 

en ny sak på oppfølgingslisten. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende) 

 

 

 

PS 32/16 EVENTUELT 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak  

 

Kontrollutvalget vil følge opp i et senere møte om kommunen og hvordan kommunen har 

besvart tidligere henvendelse og henvendelsen 20.6.2016 til kontrollutvalget fra Synnøve og 

Rolf Bugge. 

 

Kontrollutvalget bestiller en utredning fra Møre og Romsdal Revisjon IKS (MRR) når det 

gjelder henvendelsen fra Aina Trælvik Remmen på følgende spørsmål: 
 

1. Kontrollutvalget ber MRR utrede om det har foregått riktig saksbehandling i forhold 

til hvilket organ (hovedutvalg) som har hatt saken til behandling. 

 

2. Kontrollutvalget ber MRR utrede hvilke fullmakter rådmannen har til å gjøre 

endringer undervegs i prosjekt i forhold til vedtatte planer. 

 

3. Kontrollutvalget ber MRR undersøke hvorfor enhetsleder helse og omsorg, etter 

pålegg fra sin overordnede, ikke fikk informere hovedutvalg for helse og omsorg i sitt 

møte 20.09.2016 i sak PS 15/16. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

Før behandlingen av sak 2, erklærte leder Ivar Trælvik seg inhabil jf. Forvaltningsloven § 

6.1.ledd, bokstab b, da han er far til Aina Trælvik Remmen.  
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Ivar Trælvik fratrådte møtet under behandlingen og nestleder overtok som møteleder.  

Kontrollutvalget ønsker at saken blir opplyst så grundig som mulig før en foretar en videre 

saksbehandling og bestiller en utredning fra Møre og Romsdal Revisjon IKS.  Brevet fra Aina 

Trælvik Remmen følger saken til revisjonen som får spørsmålene og bestillingen i et eget 

brev. 

 

Sak 1 ble enstemmig vedtatt etter framlegg framsatt i møtet av sekretær (5 voterende) 

Sak 2 ble enstemmig vedtatt etter framlegg framsatt i møtet av sekretær (4 voterende) 

 

Leder tiltrådte møtet igjen etter behandling av sak 2 og avsluttet møtet. 

 

 

 

 

 

 
Ivar H. Trælvik  Jostein Øverås  Vigdis Fjøseid 

leder  nestleder   

 

 

    

Tor Steinar Lien 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vigdis Aandalen Bersås 

Sveinung Talberg     

sekretær     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 35/16 29.09.2016 

Nesset kommunestyre 99/16 20.10.2016 

 
 
 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing. 

Vedlegg 

1 Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av 
fyringsanlegg for Nesset kommune 

 

 
 

Rådmannens innstilling 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for 
Nesset kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-
loven av 14. juni 2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015. 

 

Gebyrsats skal justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten. 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Molde brann- og redningstjeneste v/Jon Børge Horneland orienterte og svarte på spørsmål. 

 

Rådmannen la til følgende i sin innstilling: 

 

 Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2017. 

 

Rådmannens innstilling, med tillegg, ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg for 
Nesset kommune godkjennes. Vedtaket fattes med hjemmel i § 28 i brann- og eksplosjonsvern-
loven av 14. juni 2002 nr. 20, samt forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015. 

 

Gebyrsats skal justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten. 

 

Forskriften gjøres gjeldene fra 01.01.2017. 

Arkiv: M88 
 

Arkivsaksnr: 2016/378-2 
 

Saksbehandler:  Liv Fleischer Husby 



 

 

 

Saksopplysninger 

Nåværende feiertjeneste i Nesset kommune har sitt grunnlag i forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn av 1. juli 2002. 

 

Da denne forskriften ble innført medførte det store endringer for feiertjenesten. De største 
endringene var følgende: 

 Feiertjenesten ble utvidet til også å omfatte tilsyn av fyringsanlegg. 

 Feie- og tilsynsarbeidet ble behovsprøvd, men med minimums feie- og tilsynsintervaller. 

 Krav til kompetanse ble innført 

 Utstrakte muligheter for samarbeid med andre kommuner, private, osv. 

 Feiervesenet skal utføre motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring. 

 Feiervesenet skal levere skriftlig dokumentasjon til eier/bruker etter utført feiing/tilsyn. 
 

Nesset kommune har tidligere ikke hatt lokal forskrift for gebyr for gjennomføring av feiing og 
tilsyn, men vedtatt årlig fastsettelse av gebyr for tjenesten. Dette har gitt innbyggerne i Nesset 
kommune en feiertjeneste med den kvalitet og hyppighet de har krav på.  

 

Molde kommune som har ansvaret som brannsjef oppfordrer kommunen til å utarbeide en lokal 
forskrift med bakgrunn i ny forskrift fra 01.01.2016.  

Fra 1. januar 2016 erstattet forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 den tidligere 
forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002. En av hovedendringene i ny forskrift om 
brannforebygging er et enklere regelverk med større frihet og ansvar for kommunene. Ny forskrift 
innebærer at ressursene som kommunene bruker for å forebygge brann skal kunne benyttes mer 
effektivt, basert på lokale vurderinger av risiko og sårbarhet. Med denne bakgrunn er 
minimumskrav til hyppighet for feiing og tilsyn erstattet med krav om at tilsyn og feiing skal 
utføres ved behov. Dette medfører også at fyringsanlegg i fritidsboliger skal underlegges 
behovsprøvd feiing og tilsyn.  

 

Ettersom ny forskrift om brannforebygging ikke omtaler gebyrfritak, er forutsetningene for fritak 
tatt inn og kommentert i den lokale forskriften. 

 

Vurdering 

Behov for feiing av røykkanaler må vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er hensiktsmessig 
å vurdere rengjøringsbehovet ved tilsyn. Også gjennomføringen av tilsyn med fyringsanlegg skal 
være basert på vurdering av risiko. For å fange opp endringer i risikoforhold ved fyringsanlegget, 
samt for å få vurdert behovet for feiing, er det vurdert som hensiktsmessig å ha en normal 
minimumshyppighet på hvert 4. år for tilsyn med fyrings-anlegg. Der det er spesielle risikoforhold 
(f.eks. bygningsmiljøets karater, kvaliteten på fyringsanlegget, eller fyringsmønster) skal 
tilsynshyppigheten tilpasses dette. Basert på en faglig vurdering, kan feiervesenet gjennomføre 
tilsynet som en egenmelding fra eier. 

 

Ved tilsyn med fyringsanlegg er det ikke anledning til å føre tilsyn med andre forhold med 
betydning for brannsikkerheten, som slokkeutstyr og røykvarslere. Tilsynet er imidlertid en god 
anledning til å informere om behovet og viktigheten av å ha fungerende røykvarsler og 
slokkeutstyr. Videreføring av denne formen for informasjons- og motivasjonstiltak ved tilsyn 
vurderes som et viktig brannforebyggende tiltak i kommunens arbeid med å følge opp den nye 
forskriften. 

 



Forskriften legger til rette for at ressursene i feiertjenesten skal benyttes mer effektiv og treffsikkert 
i forhold til risiko. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Årlig justering av gebyr behandles i forbindelse med økonomiplan og budsjett. 

 

Betydning for folkehelse 
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Lokal forskrift om gebyr for 
gjennomføring av lovbestemt 
tilsyn med og feiing av 
fyringsanlegg for Nesset 
kommune 

 

 

 

Fastsatt av kommunestyre den xx.xx.2016 med 
hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr 20 om vern mot 
brann- eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og 
om brannvesenets redningsoppgaver § 28.  

  

Vedtak, dato, saksnummer 
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INNLEDNING OG BAKGRUNN 
Nåværende feiertjeneste i Nesset kommune har sitt grunnlag i forskrift om brannforebyggende tiltak 
og tilsyn av 1. juli 2002.  
 
Da denne forskriften ble innført medførte det store endringer for feiertjenesten. De største 
endringene var følgende:  

 feiertjenesten ble utvidet til også å omfatte tilsyn av fyringsanlegg.  

 feie- og tilsynsarbeidet ble behovsprøvd, men med minimums feie- og tilsynsintervaller.  

 krav til kompetanse ble innført  

 utstrakte muligheter for samarbeid med andre kommuner, private, osv.  

 feiervesenet skal utføre motivasjons- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring.  

 feiervesenet skal levere skriftlig dokumentasjon til eier/bruker etter utført feiing/tilsyn.  
 
Fra 1. januar 2016 erstattet forskrift om brannforebygging av 17. desember 2015 den tidligere 
forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn fra 2002. En av hovedendringene i ny forskrift om 
brannforebygging er et enklere regelverk med større frihet og ansvar for kommunene. Ny forskrift 
innebærer at ressursene som kommunene bruker for å forebygge brann skal kunne benyttes mer 
effektivt, basert på lokale vurderinger av risiko og sårbarhet. Med denne bakgrunn er 
minimumskrav til hyppighet for feiing og tilsyn erstattet med krav om at tilsyn og feiing skal utføres 
ved behov. Dette medfører også at fyringsanlegg i fritidsboliger skal underlegges behovsprøvd 
feiing og tilsyn.  
 
Behov for feiing av røykkanaler må vurderes for hvert enkelt fyringsanlegg. Det er hensiktsmessig å 
vurdere rengjøringsbehovet ved tilsyn. Også gjennomføringen av tilsyn med fyringsanlegg skal være 
basert på vurdering av risiko. For å fange opp endringer i risikoforhold ved fyringsanlegget, samt for 
å få vurdert behovet for feiing, er det vurdert som hensiktsmessig å ha en normal minimum-
hyppighet på hvert 4. år for tilsyn med fyrings-anlegg. Der det er spesielle risikoforhold (f.eks 
bygningsmiljøets karater, kvaliteten på fyringsanlegget, eller fyringsmønster) skal tilsyns-
hyppigheten tilpasses dette. Basert på en faglig vurdering, kan feiervesenet gjennomføre tilsynet som 
en egenmelding fra eier.  
 
Ved tilsyn med fyringsanlegg er det ikke anledning til å føre tilsyn med andre forhold med 
betydning for brannsikkerheten, som slokkeutstyr og røykvarslere. Tilsynet er imidlertid en god 
anledning til å informere om behovet og viktigheten av å ha fungerende røykvarsler og slokkeutstyr. 
Videreføring av denne formen for informasjons- og motivasjonstiltak ved tilsyn vurderes som et 
viktig brannforebyggende tiltak i kommunens arbeid med å følge opp den nye forskriften om 
brannforebygging.  
 
Ettersom ny forskrift om brannforebygging ikke omtaler gebyrfritak, er forutsetningene for fritak tatt 
inn og kommentert i denne lokale forskriften.  
 
Forskriften legger til rette for at ressursene i feiertjenesten skal benyttes mer effektiv og treffsikkert i 
forhold til risiko.  

 
SAMMENDRAG 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg i 
Nesset kommune innføres med virkning fra 1. januar 2017.  
 
Årsgebyret for feiing og tilsyn reguleres årlig.  
 
Annet feiearbeid utført av feiervesenet utføres etter brann- og redningstjenesten sine gjeldene 
timesatser. 
 
Årlig justering av gebyrene i henhold til pris- og lønnsvekst skal sikre at det i Nesset kommune et 
feiervesen som sørger for at det gjennomføres tilsyn med og feiing av fyringsanlegg etter behov. 
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§ 1 VIRKEOMRÅDE 
Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med feiing av fyringsanlegg i Nesset 
kommune omfatter alle bygninger med skorsteiner tilknyttet fyringsanlegg. 

Kommentar 
Virkeområdet omfatter alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, inkludert 
fyringsanlegg i fritidsboliger. 
 

§ 2 DEFINISJONER 

Feiing: rengjøring av røykkanaler og uttak av sot.  
 
Feiervesen: organisert enhet av kvalifiserte feiermestere og feiere.  
 
Fyringsanlegg: ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varme produseres ved 
forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og eventuelt matesystem 
for brensel.  
 
Tilsyn: tilsyn med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot 
brann og annen skade. 
 
Matesystem: anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel.  
 
Røykkanal: kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft, herunder 
røykrør, anbringer og skorstein.  
 
Skorstein (pipe): vertikal del av røykkanel: Skorstein kan omfatte flere vertikale røykkanaler. 
 
Kommentar 
I tillegg til tilsyn med fyringsanlegget vil feiervesenet utføre informasjon og veiledning om 
røykvarslere, slokkeutstyr, rømningsveier og andre forhold av forebyggende art som kan bidra til et 
sikrere hjem. 
 

§ 3 HYPPIGHET 

Tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk skal utføres etter behov, normalt 
med en minimumshyppighet på hvert fjerde år. Etter feiervesenets vurdering kan det gis tilbud om 
at tilsyn kan gjennomføres som egenmelding.  
 
Feiing av røykkanaler skal utføres etter behov. Behovet fastsettes ved tilsyn eller etter feierens 
vurdering. Etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget skal det gjennomføres 
tilsyn.  
 
Kommentar  
Etter ny forskrift om brannforebygging skal både tilsyn og feiing være behovsprøvd for hvert enkelt 
fyringsanlegg. Vurdering av behov for feiing gjøres vanligvis ved tilsyn. For å fange opp endringer i 
fyringsmønster, forfall o.l. må normalt tilsyn gjennomføres med en minimumshyppighet på hvert 4. 
år. Etter risikovurdering vil det for enkelte fyringsanlegg og områder være behov for hyppigere 
tilsyn og feiing, imens det i andre tilfeller kan være aktuelt å redusere hyppigheten. 
Feiervesenet kan etter en faglig risikovurdering gi bygningseier tilbud om at et tilsyn gjennomføres 
som en egenmelding. Egenmeldingen skal dokumenteres og arkiveres i henhold til feiervesenets til 
enhver tid gjeldende rutiner. Dersom bygningseier ikke responderer på et tilbud om egenmelding, 
skal ordinært tilsyn gjennomføres.  
 
Tilsynet etter brann eller røykgasseksplosjon i fyringsanlegget har som formål å avklare om 
fyringsanlegget fortsatt kan brukes, eller om det må nedlegges fyringsforbud inntil feil og mangler er 
utbedret. 
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§ 4 GEBYR 

For tilsyn med fyringsanlegg som benyttes til oppvarming av byggverk etter behov, samt feiing av 
røykkanaler etter behov, betales pr. 01.01.2016 årlig slikt gebyr inklusiv merverdiavgift:  
 

a) Fyringsanlegg med vanlig skorsteinsløp pr stk. kr 514,-  
 

b) Annet feierarbeid utført av feiervesenet, utføres etter brann- og redningstjenestens 
gjeldende timesats.  
 

Gebyrene justeres årlig i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten.  
 
Gebyrfritak forutsetter at ildstedet ikke er i bruk. 
 
Kommentar  
Fyringsanlegg med vanlig skorsteinsløp gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger. Etter ny 
forskrift, og med bakgrunn i risikoen for brann i tilknytning til fyringsanlegg i fritidsbolig, skal nå 
fritidsboliger følges opp med tilsyn som vanlige boliger. Feiing skal utføres etter behov også for 
fritidsboliger.  
 
Gebyrfastsettelsen er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne 
kommunale ytelsen. Gebyret beholdes som en årlig avgift. Det gjennomføres en årlig justering av 
gebyret i forhold til den generelle pris- og lønnsveksten for foregående år.  
 
Når feiervesenet har gitt tilbud om tilsyn og eventuelt feiing, er grunnlaget for innkreving av gebyr å 
betrakte som tilfredsstillende. Dette innebærer at nytt tidspunkt for utførelse av tjenesten kan avtales 
uten ekstra kostnad for huseier.  
 
Etter pipebrann utfører feievesenet kontroll av pipen. Ved slik kontroll vil ikke huseier  
bli belastet med ekstra gebyr/timesats, men tjenesten dekkes inn via ordinært feie/tilsynsgebyr.  
 
Bygningseiere kan få gjennomført feiing eller tilsyn etter ordinær arbeidstid. Slike tilfeller må avtales 
med feiervesenet og faktureres med et tilleggsgebyr etter gjeldene timesatser.  
 
Forutsetningen for gebyrfritak er tilfredsstillende sikring mot bruk. Dette innebærer fysisk atskillelse 
av ildstedet og skorsteinen. Dette kan skje ved å fjerne røykrørstilkoplingen og mure igjen hullet i 
skorsteinen.  
 
Når tilfredsstillende sikring mot bruk er gjennomført skal gebyr ikke ilegges. Det er eier eller bruker 
av fyringsanlegget som har ansvar for skriftlig å underrette feiervesenet om:  

 at fyringsanlegg ikke er i bruk  

 at det ønskes fritak for feiing  

 at fyringsanlegget er sikret slik at det ikke kan brukes for oppvarming.  
 

Eventuelt gebyrfritak innvilges fra den dato skriftlig underretting av feiervesenet er mottatt. 
Feiervesen kan føre tilsyn med at fyringsanlegg ikke er i bruk. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 26/16 29.09.2016 

Nesset formannskap 87/16 06.10.2016 

Nesset kommunestyre 100/16 20.10.2016 

 
 
 

Eidsvåg kunstgressbane, vedlikehold og utstyr 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kommunestyret godkjenner innkjøp av vedikeholdsutstyr til Eidsvåg kunstgressbane, ihht 
investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  

Anslåtte kostnader legges inn i økonomiplan for 2017 – 2020. Innkjøpene gjennomføres i 2017. 
Totalramme på kr 100 000. 

Kommunestyret tar stilling til om det er fortsatt behov for brøyting av kunstgressbanen vinterstid. 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Stig Arild Arvesen fremmet følgende tilleggsforslag: 

 

 Det skal ikke utføres brøyting av kunstgressbanen vinterstid. 

 

Rådmannens innstilling ble delt opp ved avstemming. De to første avsnittene i rådmannens 
innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Siste avsnitt i rådmannens innstilling ble satt opp mot Arvesens forslag. Rådmannens forslag fikk 0 
stemmer og falt. Arvesens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Kommunestyret godkjenner innkjøp av vedlikeholdsutstyr til Eidsvåg kunstgressbane, ihht 
investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  

 

Anslåtte kostnader legges inni økonomiplan for 2017 – 2020. Innkjøpene gjennomføres i 2017. 
Totalramme på kr 100 000. 

 

Det skal ikke utføres brøyting av kunstgressbanen vinterstid. 

 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/1033-1 
 

Saksbehandler:  Anita Marie Meisingset 



 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Ordføreren fremmet rådmannens innstilling: 

 

Kommunestyret godkjenner innkjøp av vedlikeholdsutstyr til Eidsvåg kunstgressbane, iht. 
investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  

 

Anslåtte kostnader legges inn i økonomiplan for 2017 – 2020. Innkjøpene gjennomføres i 
2017. Totalramme på kr 100 000. 

 

Kommunestyret tar stilling til om det er fortsatt behov for brøyting av kunstgressbanen 
vinterstid. 

 

Ordførerens forslag ble satt opp mot forslaget fra utvalg for teknisk, næring og miljø. 

 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk 0 
stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Kommunestyret godkjenner innkjøp av vedlikeholdsutstyr til Eidsvåg kunstgressbane, iht. 
investeringsreglementets pkt 3, 4 og 5.  

 

Anslåtte kostnader legges inni økonomiplan for 2017 – 2020. Innkjøpene gjennomføres i 2017. 
Totalramme på kr 100 000. 

 

Kommunestyret tar stilling til om det er fortsatt behov for brøyting av kunstgressbanen vinterstid. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Denne saken fremmes ihht investeringsreglementets pkt. 3, anskaffelse av varige driftsmidler og 
pkt. 4, administrasjonens ansvar for å ta initiativ til å legge frem påtrengte/ønskelige 
investeringsbehov.  

Eidsvåg kunstgressbane har på sensommeren 2016 gjennomgått en omfattende oppgradering. 
Banen har fått nytt kunstgressdekke, med underliggende støtdempende sjikt. Nytt ballfangernett 
og nytt gjerde er under oppføring. 

 

For å kunne holde garantien gyldig er Nesset kommune avhengig av pleie banen i henhold til 
vedlikeholdsinstruksen. Det betyr at det trengs riktig utstyr, og riktig gjennomføringsfrekvens. Det 
er derfor behov for en gummimatte, en børsteslodd m/harv og en overflaterenser. Dette for å påse 
at kunstgressfibrene holdes oppreist, for å jevne ut innfyllet, og for å få fjernet løv, rusk og annet 
smuss på banen. Vi har i dag en børsteslodd m/harv og en overflaterenser, men begge er slitte og 
står overfor et større vedlikeholdsbehov. Utstyr eldre enn 5 år er ofte utdatert og for røft i forhold 
til de nye typene kunstgress. 

 

Slik praksisen har vært frem til nå, så har kunstgressbanen vært brøytet om vinteren. Brøytingen 
har vært fordelt på eget personell og dugnadstimer fra idrettslaget. På vårparten 2017 vil den nye 
flerbrukshallen stå klar. Snøbrøytingen korter ned levetiden på gressmatten, og øker faren for 
skader på både gressmatte og gjerde. Gjerdet mot vest har over tid vært utsatt for betydelige 
påkjenninger og skade. Kommunestyret bør vurdere om banen fortsatt skal brøytes for bruk i 
vinterhalvåret, eller om den skal holdes stengt den tiden det ligger snø på banen. 



Traktoren vi har til disposisjon for brøytingen begynner å bli noe tilårskommen, og om 
vinterbrøytingen skal opprettholdes bør det vurderes om traktoren må oppgraderes i en nyere og 
større modell. Eventuell oppgradering av traktor må tas opp som egen sak om snøbrøyting skal 
opprettholdes. 
 

 

Vurdering 

Det er viktig at garantien for det nye banedekket opprettholdes og at vi har tilstrekkelig og riktig 
utstyr for å holde banen ved like. Det foreslås derfor innkjøp av nye maskiner, fremfor reparasjon 
og vedlikehold av eksisterende utstyr. På den måten er vi sikret at vi har det utstyret som trengs, 
og at leverandøren ikke kan påstå at vi har benyttet feil vedlikeholdsutstyr i forhold til eventuelle 
garantisaker. Det er også viktig at banen blir hold ved like slik den skal i henhold til bruk for å 
bevare den funksjonell lengst mulig, og for å hindre belastningsskader for brukerne. 

 

Vintervedlikeholdet har de siste årene medført en del utfordringer. Gjerdet har vært brutt ned over 
tid, og det har blitt hull etter snøskjeret i banedekket. Det har vært flere forskjellige personer 
involvert i brøytingen, og ved stort snøfall har det også vært leid inn entreprenør til å utføre 
brøytingen. Fra vintersesongen 2017/2018 vil den nye flerbrukshallen være operativ og tilgjengelig 
til bruk for trening. Det kan benyttes salt for å smelte is på vårparten. Uorganisert aktivitet, for 
eksempel av skolen, på snødekt bane er derfor mulig. Regelmessig bruk av salt gjennom 
vintersesongen bør unngås, da det kan føre til at vanngjennomslippeligheten i banen svekkes.  
Ved fortsatt brøyting vinterstid bør traktoren vurderes opp imot en nyere og sterkere traktor. Det 
vil medføre en større investeringskostnad, men vil på sikt begrense skader på banen. Det må også 
vurderes å begrense ansvaret for brøytingen på færre personer enn i dag, slik at man er sikker på at 
de som utfører brøytingene kan rutinene rundt brøytingen for å unngå at plogen skjærer ned i 
banedekket. Et eventuelt bytte av traktor må utredes og komme opp som en egen sak. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Nytt vedlikeholdsutstyr for vedlikehold av kunstgressdekket vil koste kr 100 000.  

I økonomiplanen for 2017 – 2020, legges innkjøpet inn med et investeringsbudsjett på kr 100 000. 

 

Betydning for folkehelse 

En godt vedlikeholdt bane vil begrense belastningsskader for brukerne av banen. Det vil gi økt 
spillerglede og høyere aktivitet. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 32/16 29.09.2016 

Nesset formannskap 90/16 06.10.2016 

Nesset kommunestyre 101/16 20.10.2016 

 
 
 

Utbedring av kommunal veg ved Hammervollhagen 26 

Vedlegg 

1 Drenering fra kommunal veg og ned til Hammervollhagen 26 - gid 027/175 

 
 

Rådmannens innstilling 

Nødvendig tiltaket for å utbedre overvannsproblem ved hammervollhagen utføres. Tiltaket 
finansieres ved bruk av lånemidler. 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 

 

Det avsettes inntil kr. 118 000 til nødvendig tiltak for å utbedre overvannsproblem ved 
Hammervollhagen 26. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Det avsettes inntil kr. 118 000 til nødvendig tiltak for å utbedre overvannsproblem ved 
Hammervollhagen 26. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Det avsettes inntil kr. 118 000 til nødvendig tiltak for å utbedre overvannsproblem ved 
Hammervollhagen 26. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 

 

 

Arkiv: Q07 
 

Arkivsaksnr: 2015/1727-2 
 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 



 

Saksopplysninger 

 

Kommunal veg ved Hammervollhagen har helling som gjør at overvann fra veg renner ned mot 
Hammervollhagen nr. 26 (Grbr nr. 27/175). Overvann fra kommunal veg ble først et problem da 
det ble bygd hus på denne tomten i 2015. Overvannet renner fra kommunal veg mot hele 
eiendommens lengde, men spesielt ned privat veg til garasje. 

 

Det ble gjort midlertidige tiltak juni 2016 ved å lage en asfaltkant langs vegen som ledet overvann 
mot snuplass. Dette har skapt problem med til renning av overvann fra kommunal veg på 
eiendommene nedenfor snuplass på enden av hammervollhagen, Grbr nr 27/148 og 27/158.  

 

Administrasjonen har tidligere argumentert med at overvann burde vært håndtert ved bygging av 
hus på denne eiendommen. Ettersom huset ligger 3 – 4 høydemeter nedenfor veg, er det vanskelig 
og lage grøft som håndterer overvannet som kommer fra veg. 

 

Det er ikke penger på driftsbudsjettet for kommunale veger (ansvar 6600) til å utbedre tiltaket. 

 

 
Bilde 1: Oversikt over hammervollhagen 

 

 



 
Bilde 2: Oversikt over overvann tilrenning fra kommunal veg til eiendommer nedstrøms. 

 

 

Vurdering 

Den kommunale vegen i Hammervollhagen er i utgangspunktet feilkonstruert, og har helling slik 
at en stor del av overvannet renner nedstrøms veg, og ikke mot grøft på andre siden av vegen. Ved 
stor nedbørsmengde kan det bli skade på eiendommer nedstrøms kommunal veg på 
Hammervollhagen.  

 

Midlertidig tiltak som ble utført juni 2016 for å utbedre tilrenning av overvann mot 
Hammervollhagen 26, førte til mer overvann mot eiendommene nedstrøms for snuplass.  

 

Tiltak: Det må skjæres asfalten i 50 meters lengde, og eksisterende asfalt mot eiendom 27/175 og 
snuplass må fjernes. Deretter må det fylles opp nytt bærelag for å få riktig helling på veg, og 
klargjøres for asfaltering. Det må asfalteres 300 kvadratmeter i 5 cm tykkelse.  

 

Skjæring av asfalt og grunnarbeid er estimert til kr 45 000,-. Asfaltering er estimert til kr 62 000,-. 
Uforutsett (10 prosent) kr 11 000, totalt kr 118 000,-.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Dersom det oppstår skade på bygg og eiendom nedstrøms kommunal veg på hammervoll hagen, 
vil det kunne komme krav om erstatning fra boligeiere og forsikringsselskap. 

 

Betydning for folkehelse 

- 



Hammervollhagen 26, gnr/bnr 27/175 og kommunal veg – drenering 

 

I fjor kjøpte vi tomt av Nesset kommune i den hensikt å bygge hus. Vi valgte denne tomta fordi den lå 

inntil en kommunal veg og i et kommunalt boligfelt.  Tomta betalte vi kr. 86.000,- for. 

 

Vi bodde i Trondheim da byggestart ble satt i gang, og jeg så fram til å flytte tilbake til kommunen 

1.september i år. Min kone, som er fra Trondheim, gledet seg til å flytte inn i nytt hus. 

Etter en  kronglete og til dels vanskelig byggeperiode, flyttet vi inn 1.september, og trodde at nå var 

vi ferdige med problemene. Det viste seg å være feil. Den kommunale vegen der vi har avkjøring fra, 

er anlagt på en slik måte at den skråner ned mot vår tomt. Det mangler altså en «kul» på midten av 

vegen som ville ledet vannet bort. Isteden opplever vi at alt vann, både fra naboer på andre siden av 

vegen, samt fra selve vegen selv, finner sitt løp ned vår veg og skråning og rett mot vår garasje.  

Vi fikk montert vannrenner utenfor garasjen før vi asfalterte, men disse har liten hensikt da de fylles 

med jord som vannet tar med seg fra skråningen og kommunal veg. De tettes derfor fort, og det 

betyr at vannet vil komme inn i garasjen vår hvis vi ikke veldig ofte renser renna. Vi kan derfor tenke 

oss en situasjon der vi er bortreist og det kommer mye nedbør. Da vil vannet etter hvert finne sin veg 

inn i vår garasje og potensielt ødelegge den og det som står der. I tillegg har vi bratte skråninger opp 

mot kommunal veg. Vi ser at jorda vi har kjøpt og fått lagt på blir vasket vekk på grunn av at vegen 

skråner ned mot skråningene. 

Vi henvendte oss til kommunen med problemet, og fredag 20.november kl. 10, kom derfor Vegard 

Øverås Lied fra kommunen. Min kone samt vår nabo Johan Sandberg var tilstede. Sandberg har ikke 

mulighet til lenger hverken å vaske bil eller spyle rundt huset fordi vannet vil finne sin veg ned fra ham, 

inn på vår avkjørsel og inn i vår garasje. Lied informerte om at siden den kommunale vegen fantes før 

vi bygde, var det vårt ansvar å drenere vannet fra kommunal veg og mot vår tomt. Det ville vært 

annerledes hvis vegen ble bygd etter at huset ble satt opp. Dette argumentet ville kanskje vært 

forståelig hvis tomta vi kjøpte var privat, men her har vi altså kjøpt en kommunal tomt i tilknytning til 

en kommunal veg, og synes derfor det er svært merkelig at drenering fra vegen ikke er ordnet av 

kommunen. Dessuten er det vel vanlig at kommunal veg anlegges i et kommunalt boligfelt før tomtene 

selges og husene bygges. Hadde vi visst dette, ville vi mest sannsynlig ikke kjøpt tomta. Vi lurer derfor 

på hvorfor kommunen valgte å selge oss tomta i det hele tatt siden den er et oppsamlingssted for vann 

fra kommunal veg. 

Vi ønsker og håper derfor at kommunen tar sitt ansvar og drenerer vannet bort fra den kommunale 

vegen og vår tomt slik at vi slipper å få ødelagt garasje, uteareal og det verste av alt, får tettet avløpet 

til huset. Vi synes det er merkelig at kommunen har anlagt en veg som skråner ned mot de tomtene 

kommunen selv har lagt ut for salg og tjener penger på. Det haster da det både kan komme mye snø 

med snøsmelting samt regn spesielt på denne årstida.           

 

Med hilsen Vebjørn Olsen og Anina Olsen Sørli 

21.11.2015 

 

  



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 33/16 29.09.2016 

Nesset formannskap 91/16 06.10.2016 

Nesset kommunestyre 102/16 20.10.2016 

 
 
 

Trafikksikringstiltak Furulundvegen på Raudsand 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

Tiltaket med å etablere større snuplass på enden av Furulundvegen på Raudsand utføres. Tiltaket 
finansieres ved bruk av lånemidler. 

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 

 

Det avsettes inntil kr 65 000 for å etablere større snuplass på enden av Furulundvegen på 
Raudsand. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 

 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Det avsettes inntil kr 65 000 for å etablere større snuplass på enden av Furulundvegen på 
Raudsand. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Det avsettes inntil kr 65 000 for å etablere større snuplass på enden av Furulundvegen på 
Raudsand. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler. 

 

 

 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/1031-1 
 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 



Saksopplysninger 

 

På enden av Furulundvegen på Raudsand var det en snuplass som ble brukt av brøytebiler, 
renovasjon og annet tyngre kjøretøy. Denne snuplassen lå i stor grad på regulert eiendom Grbr nr. 
38/87. I 2015 ble det oppført hus på denne eiendommen, og det er ikke lengre snuplass på enden 
av Furulundvegen. 

 

Administrasjonen ble kontaktet av boligeiere ved Furulundvegen høsten 2015 vedrørende 
manglende snuplass. Beboere var bekymret for trafikksikkerheten, da spesielt brøytebiler og 
renovasjonsbiler rygget lengre strekk for å snu på private innkjørsler eller i første kryss.  

 

Administrasjonen leide inn entreprenør og fikk utført et tiltak desember 2015, hvor det ble laget ny 
snuplass på enden av Furulundvegen. Det viste seg å være fjell vest for snuplassen, og det var 
relativt bratt terreng øst for snuplassen. Videre tiltak ville dermed få en større kostnad enn tiltenkt. 
Tiltaket ble utført på driftsbudsjett på veg, og det var ikke midler til å gjøre snuplassen større en 
den er i dag. Snuplassen ble vurdert som stor nok til at større kjøretøy kunne snu. Det viser seg 
likevel at snuplassen er for liten, og det er spesielt vanskelig for større kjøretøy å snu på vinterstid 
med snø og dårlig sikt. 

 
  Bilde: Oversiktskart over Furulundvegen. Snuplass er ikke tegnet inn, 

  men lå i stor grad på eiendom Grbr nr. 38/87 

 



 
  Bilde: Snuplass som ble etablert i desember 2015. 

 

Vurdering 

Snuplassen som ble etablert på enden av Furulundvegen i desember 2015 er ikke stor nok til at 
større kjøretøy kan snu. Administrasjonen vurderer det som svært viktig å få etablert en stor nok 
snuplass, slik at større kjøretøy kan bruke den. Manglende snuplass utgjør en stor 
trafikksikkerhetsrisiko. Det bor mange barn i området. 

 

Tiltak som er vurdert: Det er ikke ønskelig å sprenge fjell i området. Det må derfor fylles på mer 
masse mot øst og sør, slik at snuplassen blir stor nok. Det må også etableres grøft og stikkrenne 
som leder overvann vekk fra eiendommer. Det må fraktes en del større fyllmasser, bærelag og det 
vil være behov for lastebil og gravemaskin i ca. 5 arbeidsdager. Kostnad på tiltaket er estimert til 
kroner 65 000,-. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Økt låneopptak fører til økte driftsutgifter. 

 

Betydning for folkehelse 

Trafikkskader har stor konsekvens for enkeltmennesker og pårørende. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Utvalg for teknisk, næring og miljø 31/16 29.09.2016 

Nesset formannskap 89/16 06.10.2016 

Nesset kommunestyre 103/16 20.10.2016 

 
 
 

Traktor på teknisk driftsavdeling 

 
 

Rådmannens innstilling 

Kostnad kr 687 000,- for bytte av traktor ved teknisk drift innarbeides i økonomiplanen 2017 – 2020.  

 

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 29.09.2016  

Stig Arild Arvesen ba om at hans habilitet ble vurdert. Han ble enstemmig vurdert habil og deltok i 
den videre behandlingen.  

 

Rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 1 stemte imot. 

 

Forslag til vedtak i Utvalg for teknisk, næring og miljø – 29.09.2016 

Kostnad kr 687 000,- for bytte av traktor ved teknisk drift innarbeides i økonomiplanen 2017 – 2020.  

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Edmund Morewood fremmet følgende forslag: 

 

Sak om utbytting av traktor på teknisk driftsavdeling vurderes under behandling av 
økonomiplan 2017-2020. 

 

Edmund Morewoods forslag ble satt opp mot forslaget fra utvalg for teknisk, næring og miljø. 
Morewoods forslag ble vedtatt med 6 stemmer. Forslag fra utvalg for teknisk, næring og miljø fikk 
1 stemme og falt.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Sak om utbytting av traktor på teknisk driftsavdeling vurderes under behandling av økonomiplan 
2017-2020. 

 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/582-1 
 

Saksbehandler:  Vegard Øverås Lied 



 

 

Saksopplysninger 

I 2010 ble det kjøpt inn ny traktor med diverse utstyr, etter forslag fra de ansatte ved teknisk drift. 
Innkjøpet av traktor kostet kr 856 503,- inkl. mva. Traktoren har vært uvurderlig i driften på 
teknisk og har nytte på flere ansvarsområder, hovedsakelig veg, vann og avløp, men også bygg, 
brann, mm. Traktoren er i daglig drift, og har spart kommunen for en betydelig sum på innleie av 
traktor fra entreprenører for mye av arbeidet som teknisk drift utfører. Traktoren har registrert 
2 400 driftstimer. Under arbeidet teknisk drift utfører kan traktoren også stå tilgjengelig ved 
arbeidsstedet i perioder, noe kommunen normalt vil bli fakturert for. Estimert brukstid er 3 600 
timer.  Hvis en regner innleiepris på traktor med sjåfør til kr 500,- vil estimert leieutgifter være kr 
1 800 000,- i perioden august 2010 til mai 2016. I tillegg har traktor hatt stor betydning for utførsel 
av arbeidet på teknisk drift, da dette blir uført mer effektivt da det blir mindre ventetid på utstyr, 
noe som er vanskelig å estimere en pris eller kostnad på. 

 

Traktoren kostet Nesset Kommune 856 503 inklusiv mva. Estimert årlig utgift på service og 
drivstoff er 15 000, dvs. kr 75 000 i perioden.  Med en total kostnad inklusiv driftskostnader har 
traktoren kostet Nesset kommune kr 931 000, noe som gir en besparelse på kroner kr 869 000 i 
perioden august 2010 til mai 2016, årlig besparelse kr 174 000.  

 

Administrasjonen har hentet inn prisoverslag på ny traktor, samt innbyttepris på eksisterende 
traktor. Kostnad for ny traktor vil være kr 1 237 000 inklusiv mva, minus innbytte pris på 
eksiterende traktor på kr 550 000 inklusiv mva, totalt kostnad kr 687 000,-.  

 

Vurdering 

Traktoren blir nå 6 år gammel har registrert 2 400 driftstimer. Verditapet og innbyttepris vil falle 
med økt driftstid og alder. Etter flere års bruk er det sannsynlig at det vil påløpe større kostnader 
med hensyn på reparasjoner og servicer.  Det vil derfor være økonomisk fordelaktig å bytte ut 
traktoren før den blir for gammel, og innbyttepris faller ytterlige.  

 

I utgangspunktet har innkjøpet av traktoren gitt en besparelse siden innkjøp og til dagens dato på 
kr 869 000, det vil si en årlig besparelse estimert til kr 174 000. Det å bytte inn traktoren i en nyere 
modell vil gi en ekstra kostnad. Store deler av denne kostnad vil sannsynligvis være en kostnad 
som Nesset Kommune likevel vil få i økte utgifter i reparasjoner og service utgifter de neste 6 
årene, dersom traktor ikke blir byttet ut.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Innkjøpet av traktor har i utgangspunktet gitt Nesset Kommune en betydelig årlig besparelse siden 
2010. Drifts og vedlikeholdskostnader av traktor vil hovedsakelig belastes områdene veg(6600), 
vann(6300) og avløp (6310), og ventes å være lavere enn om eksisterende traktor skal brukes i 6 nye 
år. Kostnad for bytte av traktor vil gi økt lån og økte låneutgifter. 

 

Betydning for folkehelse 

- 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 85/16 06.10.2016 

Nesset kommunestyre 104/16 20.10.2016 

 
 
 

Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Kystlab-PreBio AS 

Vedlegg 

1 Brev til eierne i Kystalb-PreBIO AS 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det vises til brev av 31.08.2016. 

 

Nesset kommune takker nei til tilbudet om salg av aksjer i Kystlab-PreBio AS.  

 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Det vises til brev av 31.08.2016. 

 

Nesset kommune takker nei til tilbudet om salg av aksjer i Kystlab-PreBio AS.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Kystlab AS og PreBio AS fusjonerte i 2014 og dannet Midt-Norges største laboratorieselskap. 
Kjernevirksomheten for begge selskap har vært laboratorieanalyser innen vann, mat og 
miljøprøver. Med 9 avdelinger fra Sunnmøre i sør til Mosjøen i nord gir dette en lokal 
tilstedeværelse, beredskap og kundenærhet som er unikt i laboratoriebransjen i Norge. 

 

Generalforsamlingen i Kystlab-PreBio AS vedtok at styret fikk fullmakt om tilbakekjøp egne aksjer. 
Denne fullmakten gjelder for inntil 10 % av utstedte aksjer i selskapet. Selskapets aksjekapital er 
NOK 8 223 720. Selskapet ønsker med dette å tilby eiere som ønsker å selge seg ut av selskapet en 
mulighet til dette gjennom å tilby alle aksjonærer tilbakekjøp av aksjene. 

Arkiv: 026 
 

Arkivsaksnr: 2008/519-65 
 

Saksbehandler:  John Walseth 



Styret har i møte den 31.08.16 vedtatt å tilby eierne samme pris på aksjene som det som lå til grunn 
ved emisjonen i 2015. Kr 15,- pr aksje. Dersom selskapet får tilbud om å kjøpe mere en 10% vil 
tilbakekjøp kunne skje med proratarisk avkortning. 

 

Nesset kommune har totalt 6 636 aksjer i selskapet.  Dette utgjør en eierandel på 0,81 %. Bokført 
verdi er kr 66 227. 

 

I 2015 vedtok Nesset kommunestyret i sak 97/15 å takke nei til kjøp av flere aksjer i selskapet. 

 

Vurdering 

Før fusjonen med PreBio AS var flertallet av aksjene i kommunal eie og kommunene hadde fokus 
på dette fortsatt var ønskelig. Det var en av begrunnelsene da Nesset kommune deltok i emisjonen 
i 2013. Kystlab-Prebio AS arbeider målrettet med det interkommunale samarbeidet innen 
miljørettet helsevern og bistår eierkommunene i dette arbeidet. Det er vesentlig for den generelle 
folkehelsen at en har fokus på det miljørettede helsevernet.  Med den bakgrunnen bør ikke Nesset 
kommune selge aksjene i Kystlab-Prebio AS.  

 



Til aksjonærene i Kystlab-PreBIO AS 

 

Namsos, den 31.august 2016 

Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Kystlab-PreBIO AS 

I ordinær generalforsamling ble det vedtatt fullmakt til styret for tilbakekjøp av egne aksjer. Denne 

fullmakten gjelder for inntil 10 % av utstedte aksjer i selskapet. Selskapets aksjekapital er på NOK 

8.223 720,- Aksjene er på pålydende NOK 10,-  Selskapet ønsker med dette å tilby eiere som ønsker å 

selge seg ut av selskapet en mulighet til dette gjennom å tilby alle aksjonærer tilbakekjøp av aksjene.  

I 2015 ble det utbetalt et engangsutbytte på kr. 3,- pr aksje i forbindelse med salgsgevinst. Samtidig 

ble det gjennomført en kapitalutvidelse av aksjekapitalen på kr 1.372.620,-  Emisjonen ble 

gjennomført til en tegningskurs på kr. 15,- pr aksje Med bakgrunn i satt tegningskurs i 2015 og det 

faktum at selskapet etter emisjon i 2015 har hatt en negativ omsetningsutvikling og forventer en 

vesentlig redusert inntjening i 2016 har styret i møte den 31.august 2016 vedtatt å tilby eierne 

samme pris for aksjene som det som lå til grunn ved emisjonen i 2015. Kr 15,- pr aksje. 

Selskapet har allerede fått henvendelse fra en eier som ønsker å selge sine aksjer og det er gitt 

tilsvarende tilbud til denne. Dersom selskapet får tilbud om å kjøpe mer en 10 % vil tilbakekjøp kunne 

skje med proratarisk avkortning, eventuelt kan selskapet være behjelpelig med å videreformidle disse 

til eksisterende aksjonærer. 

De av våre eiere som ønsker å selge sine aksjer kan gi tilbakemelding til oppgitte kontaktpersoner. 

 

Kontaktpersoner: 

Styrets leder Bjørn Vegard Løvik. E-post bvl@alsco.no Tlf; 924 49 363 

Daglig leder Preben Aune. E-post pau@kystlabprebio.no Tlf; 951 99 065 

 

 

 

 

Mvh 
Kystlab-PreBIO AS 
 
 
Preben Aune 
Daglig leder 
 

mailto:bvl@alsco.no
mailto:pau@kystlabprebio.no


 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 92/16 06.10.2016 

Nesset kommunestyre 105/16 20.10.2016 

 
 
 

Studiesenteret Nesset - Søknad om driftstilskudd for 2. halvår 2016 - 
Nesset Næringsforum AS 

Vedlegg 

1 Videre drift av Studiesenteret i Nesset - søknad om støtte 

2 Særutskrift Studiesenteret Nesset - Søknad om driftstilskudd for 2. halvår 2014 - Nesset 
Næringsforum AS 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

Det vises til søknad av 01.09.16 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Søknaden avslås med begrunnelse av at forutsetningene i K – sak 60/14  ikke er avklart med tanke 
på fremtidig organisasjonsmodell og drift. 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Ordføreren er styremedlem i Nesset Næringsforum AS og ba om at hans habilitet ble vurdert. Han 
ble enstemmig vurdert inhabil og trådte tilbake. 

 

Varaordføreren ledet den videre behandlingen. 

 

Det ble enighet om følgende forslag: 

 

 Det vises til søknad av 01.09.16 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Det bevilges et tilskudd på kr. 150 000 som dekkes over kraftfondet. Forutsetningene i k-
sak 60/14 står ved lag, slik at organisasjonsform og dermed finansieringsform i regional 
eller lokal regi må endelig løses i 2017. 

 

Rådmannens innstiling ble satt opp mot formannskapets forslag. Rådmannens innstilling fikk 0 
stemmer og falt. Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Arkiv: 223 
 

Arkivsaksnr: 2009/425-30 
 

Saksbehandler:  John Walseth 



Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Det vises til søknad av 01.09.16 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Det bevilges et tilskudd på kr. 150 000 som dekkes over kraftfondet. Forutsetningene i k-sak 60/14 
står ved lag, slik at organisasjonsform og dermed finansieringsform i regional eller lokal regi må 
endelig løses i 2017. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset Næringsforum AS søker i brev av 01.09.16 om driftstilskudd til studiesenteret Nesset for 2. 
halvår 2016. Det ble i 2014 satt i gang et utredningsarbeid om framtidig organisering og drift av 
studiesenteret Nesset. Sentralt i arbeidet er å få til et samarbeid med andre kommuner i Romsdal 
og på Nordmøre. 

 

Nesset Næringsforum AS fikk i 2014 innvilget kr 150 000 i tilskudd fra Kraftfondet. 
Kommunestyret gjorde i samme sak følgende vedtak: 

 

Det vises til søknad av 16.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Studiesenteret i Nesset innvilges et tilskudd kr 150 000 for 2. halvår 2014. Beløpet finansieres av kraftfondet. 

 

En ny organisasjonsmodell som sikrer forutsigbarhet for Studiesenteret må være avklart, før eventuelt Nesset 
kommune skal bidra økonomisk etter 2014. 

 

Planen var at utredningsarbeidet skulle være ferdig innen utgangen av 2014. Målsettingen nå er at 
utredningsarbeidet skal være avsluttet innen 2016. 

 I 2015 og 1.halvår av 2016 har studiesenteret vært finansiert med velvilje fra Studisenteret.no AS, 
Nesset Kraft AS og Nesset Næringsforum AS. 

For å kunne finansiere driften for 2.halvår 2016 søker de om tilskudd fra Nesset kommune på kr 
150 000. Samlede driftskostnader er stipulert til kr 150 000. 

 

Vurdering 

Forutsetningene i K-sak 60/14 er ikke avklart. I det vedtaket ble det gitt et klart signal om at det må 
gjøres avklaringer i forhold til framtidig drift dersom kommunen skal gå inn med videre tilskudd. 

Med den bakgrunn mener rådmannen at søknaden bør avsås. 

 

Det er ikke avsatt midler til formålet i økonomiplanen for 2016. Pr.26.09.16 er det kr 931 000 til 
disposisjon på Kraftfondet. Dersom kommunestyret ønsker å innvilget et tilskudd kan dette 
finansieres av Kraftfondet. Det bør i tillegg stilles krav om at utbetaling skjer mot attestert 
prosjektregnskap. 







 

Nesset kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2009/425-25 

Saksbehandler:  John Walseth 

 

  

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 78/14 28.08.2014 

Nesset kommunestyre 60/14 04.09.2014 

 

Studiesenteret Nesset - Søknad om driftstilskudd for 2. halvår 2014 - Nesset 

Næringsforum AS 

Vedlegg 

1 Studiesenteret Nesset – søknad om driftsstøtte for 2. halvår 2014 

 

 

Rådmannens innstilling 

Det vises til søknad av 16.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Studiesenteret i Nesset innvilges et tilskudd kr 150 000 for 2. halvår 2014. Beløpet finansieres av 

kraftfondet. 

 

En ny organisasjonsmodell som sikrer forutsigbarhet for Studiesenteret må være avklart, før eventuelt 

Nesset kommune skal bidra økonomisk etter 2014. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 28.08.2014  

Styreleder i Nesset næringsforum, Stig Bjarne Silseth, var til stede og orienterte/svarte på spørsmål. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 28.08.2014 

Det vises til søknad av 16.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Studiesenteret i Nesset innvilges et tilskudd kr 150 000 for 2. halvår 2014. Beløpet finansieres av 

kraftfondet. 

 

En ny organisasjonsmodell som sikrer forutsigbarhet for Studiesenteret må være avklart, før eventuelt 

Nesset kommune skal bidra økonomisk etter 2014. 



 

Behandling i Nesset kommunestyre - 04.09.2014  

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 04.09.2014 

Det vises til søknad av 16.07.14 fra Nesset Næringsforum AS. 

 

Studiesenteret i Nesset innvilges et tilskudd kr 150 000 for 2. halvår 2014. Beløpet finansieres av 

kraftfondet. 

 

En ny organisasjonsmodell som sikrer forutsigbarhet for Studiesenteret må være avklart, før eventuelt 

Nesset kommune skal bidra økonomisk etter 2014. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Nesset Næringsforum AS søker i brev av 16.07.14 om driftstilskudd til Studiesenteret Nesset for 2. 

halvår 2014. Det er satt i gang et arbeid med en langsiktig løsning for videre drift av studiesenteret. 

Dette har også Nesset formannskap etterlyst i møte den 23.12.13. Planleggingsarbeidet er imidlertid en 

omfattende prosess og en regner ikke med å kunne ha en avklaring før mot slutten av 2014. Det er nå 

gjort et fremstøt overfor andre kommuner med tanke på å få etablert et samarbeid som kan åpne for en 

løsning der hele regionen blir dratt mer aktivt inn i driften. Nesset Næringsforum AS har finansiert 

driften(kr 150 000) for første halvår 2014, men de er avhengig av ekstern finansiering for 2.halvår. 

 

Vurdering 

Rådmannen ser det på svært uheldig dersom studiesenteret må nedlegges før en har fått en avklaring 

på om det er grunnlag for videre drift. Det er derimot viktig at Nesset Næringsforum AS får en rask 

avklaring med nabokommunene om en organisasjonsmodell som skaper forutsigbarhet for 

studiesenteret. Dette bør være avklart før Nesset kommune eventuelt skal bidra økonomisk etter 2014. 

 

Det er ikke satt av midler til formålet i økonomiplanen for 2014. Pr. 19.08.14 var det kr 322 361til 

disposisjon på Kraftfondet.  

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 106/16 20.10.2016 

 
 
 

Tilskudd -  prosjekt "Overvåking av Snøhettaområdet 2014-2017: 
villrein, ferdsel og forvalting" 

Vedlegg 

1 Finansieringssøknad - Overvåkning i Snøhettaområdet 2014-2017; Villrein, ferdsel og 
forvaltning 

2 Vedlegg 2. Statusrapport 2015. Overvåking av Snøhettaområdet. 

  

 
 

Rådmannens innstilling 

Det bevilges kr 20 000 fra Kraftfondet til prosjekt «overvåking av Snøhettaområdet 2014-2017 – 
villrein, ferdsel og forvalting. 

 

 

Saksopplysninger 

Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn søker om kr 20 000 i kommunalt bidrag til prosjekt villrein, 
ferdsel og forvaltning, dvs kr 5 000 årlig i prosjektperioden 2014 – 2017. Ved en inkurie har ikke 
tidligere søknad i 2014 om finansiering av prosjektet blitt tatt opp til behandling. 

 

Arbeidet er en videreføring av tidligere forskningsprosjekt der villreinens leveområde ble kartlagt 
med GPS-sendere. Resultatet fra dette forskningsprosjektet ble oppsummert i NINA temahefte 51 
Horisont Snøhetta (Strand m.fl 2013). I dette prosjektet bidro Nesset kommune med kr 25 000,-. 

 

I 2014 ble det startet et nytt prosjekt som er en videreføring av arbeidet med «Horisont Snøhetta» 

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe ledet av Nasjonalparkstyrets leder. Norsk institutt 
for naturforvaltning (NINA) ved Olav Strand har det faglige ansvaret, mens Villreinsenter Nord på 
Hjerkinn er tillagt sekretærfunksjonen.  

 

I finansieringsplanen er det lagt opp til kr 20 000 i finansiering fra hver av de seks kommunene 
som har areal i Snøhetta villreinområde.  

 

 

Arkiv: K40 
 

Arkivsaksnr: 2014/1186-5 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



Vurdering 

I prosjektet inngår det bl.a fortsatt merking av villrein med GPS- sendere for å kartlegge villreinens 
arealbruk. Det er bl.a fokus på villreinens trekkruter ved Torbuhalsen.  

 

Det å ha en best mulig kunnskapsbasert forvaltning av villreinbestanden er av stor betydning. 
Rådmannen foreslår at det bevilges kr 20 000 fra Kraftfondet til prosjektet.  

 

Økonomiske konsekvenser 

Pr 01.10.2016 står det til disponibelt kr 931 000 på Kraftfondet.  

 

Betydning for folkehelse 

Det å forvalte villreinstammen på en god måte har stor betydning for folkehelsa.  



Overvåkning i Snøhettaområdet 2014-2017: Villrein, ferdsel og forvaltning 

 

 

Norsk Villreinsenter Nord 
Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn | +47 95 05 47 55 | E-post: post.nord@villrein.no 

www.villrein.no 

 

 

 
Hjerkinn 18.8.2016 

 
 
Til 
Nesset kommune 
 
 
  
 

Søknad om finansiering av det 4-årige prosjektet: «Overvåking av 
Snøhettaområdet 2014-2017: villrein, ferdsel og forvaltning» 

Vi søker med dette Nesset kommune om et tilskudd på kr 20 000, til prosjektet «Overvåking av 

Snøhettaområdet 2014-2017: villrein, ferdsel og forvaltning».   

Bakgrunn 

Det er en økende bekymring for hvordan sumeffektene av ferdsel ved spesielt Kongsvold, 
Stroplsjødalen, Hjerkinn og Snøheim vil kunne påvirke villreinen i Snøhetta. Våren 2013 ble resultatene 
fra et stort, flerårig og tverrfaglig FoU-prosjekt i Snøhetta villreinområde som så på villrein, ferdsel og 
næringsliv presentert. I sluttrapporten «Horisont Snøhetta» (Strand mfl. 2013) kom det fram flere 
anbefalinger med tanke på framtidig forvaltning og overvåkning av området.  

I Prop. 1 S (2013–2014) kommer det fram at Miljøverndepartementet stiller seg bak resultatene i FoU-
prosjektet, og de mener det samtidig er nødvendig å se på effektene av bussregimet for Snøheimvegen 
og annen utvikling i området over tid. Myndighetene skal ta endelig avgjørelse om Snøheimvegen i 
2017 på bakgrunn av oppdatert kunnskapsgrunnlag. 

Gjennomføring av prosjektet 

Prosjektet, som driftes av ei bredt sammensatt styringsgruppe ledet av Nasjonalparkstyrets leder, ble 
startet opp i 2014. Kommunene har til sammen 3 representanter i styringsgruppa. Det 4-årige 
prosjektet skal rapporteres i 2017. NINA v/Olav Strand står faglig ansvarlig for prosjektet, mens Norsk 
Villreinsenter Nord har sekretærfunksjon. Datainnsamling skjer i samarbeid med mange instanser, bl.a. 
Fjellstyrer, Oppdal bygdealmenning, Statens Naturoppsyn, Norsk villreinsenter nord, DNT og 
Fylkesmannen i Oppland. 

Overvåkningsopplegget er i all hovedsak en videreføring av registreringer som ble gjort i FoU- 
prosjektet i Snøhettaområdet og som ble oppsummert i NINA Temahefte 51 Horisont Snøhetta (Strand 
mfl. 2013). Overvåknings- og kunnskapsbehovet knyttes til tre hovedtema: 1) Villreinens arealbruk 2) 
Ferdsel og brukere i området 3) Bruk av kunnskap i forvaltningen og som verdigrunnlag for bevaring.  

Målsetningen med arbeidet i 2014 og 2015 har vært å sørge for kontinuitet i datainnsamling på villrein 
og ferdsel, og å utarbeide spørreundersøkelse om holdninger, bruk og forventinger lokalbefolkningen 
har til Snøhettaområdet. Det ble avholdt to styringsgruppemøter i 2015. Vedlagte statusrapport viser 
hva som er gjennomført i prosjektet i 2015. I henhold til prosjektbeskrivelse og styringsgruppevedtak, 
skal datainnsamling på reinens arealbruk og menneskelig ferdsel fortsette i 2016. Det er gjennomført 
spørreundersøkelse blant lokalbefolkningen rundt Snøhettaområdet, og det blir gjennomført en 
bruker- og GPS-undersøkelse blant reisende med skyttelbussen til Snøheim i juli/august 2016.  

  



Overvåkning i Snøhettaområdet 2014-2017: Villrein, ferdsel og forvaltning 

 

side 2 
 

Finansieringsplan  

Finansieringsplanen er utarbeidet med utgangspunkt i signaler fra oppstartsmøtet, og er justert i 
Styringsgruppa etter hvert som nye signaler om finansiering har kommet. Pr. august 2016 ser det ut til 
at finansieringsbehov (jf. prosjektbeskrivelsen) dekkes hvis de siste bidragene kommer inn.  

Aktør 
 

Forslag til årlig 
finansiering 

Sum 4 år  
(2014-2017) 

Miljødirektoratet       600 000    2 400 000  

Snøhetta villreinutvalg       150 000        600 000  

Dovrefjell nasjonalparkstyre          50 000        200 000  

SNO          85 000  

Snøhetta og Knutshø Villreinnemnd         70 000        250 000  

Fylkesmannen i Oppland         25 000        100 000  

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag         25 000        100 000  

Oppland fylkeskommune         25 000        100 000  

Sør-Trøndelag fylkeskommune         25 000          75 000  

Forsvarsbygg         25 000        100 000  

DNT Oslo og omegn         10 000          30 000  

Dovre kommune           5 000          20 000  

Lesja kommune           5 000          20 000  

Oppdal kommune           5 000          20 000  

Rauma kommune           5 000          20 000  

Nesset kommune           5 000          20 000  

Sunndal kommune           5 000          20 000  

Totalsum søknader for hele perioden    4 160 000  

Behov (Jf. prosjektbeskrivelse)   1 040 000    4 160 000  

Nesset kommune mottok en lignende søknad i 2014 og 2015, men siden jeg ikke har fått noe respons 
på disse, tillater jeg meg derfor å sende en ny søknad. For å styrke kunnskapsgrunnlaget om villrein, 
ferdsel og forvaltning i Snøhetta Villreinområde, søker Norsk Villreinsenter Nord på vegne av 
styringsgruppa om 20 000 kr til overvåkingsprosjektet i Snøhettaområdet. Midler som tildeles vil bli 
satt på en egen prosjektkonto hos NINA, og dersom opprinnelig inntektsbehov ikke blir oppfylt vil 
prioritering og fordeling av tildelte midler skje etter avklaring i styringsgruppa.  

Eventuelt tilskudd bes overført til kontonummer 4200.22.50505 hos Norsk Institutt for Naturforskning. 
Merk innbetalinga med «Prosjekt 12464000, Overvåkning Snøhetta v/Olav Strand». Ber om at kopi av 
tilsagns/avslagsbrev sendes til Norsk Villreinsenter Nord, v/Ingrid Nerhoel, Hjerkinnhusvegen 33, 2661 
Hjerkinn eller per e-post til ingrid.nerhoel@villrein.no   
 

 

På vegne av styringsgruppa 

Ingrid Nerhoel 

Norsk Villreinsenter Nord 

Tlf: 99382736 

 

 

Vedlegg:  1. Prosjektbeskrivelse. Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017  

 2. Statusrapport pr. desember 2015 



Fremdriftsrapport overvåkningsprosjekt Snøhetta  
Trondheim, 26. desember 2015 

 
Overvåkning av Snøhettaområdet 2015: Villrein, ferdsel og forvaltning  
 

Olav Strand, Vegard Gundersen, Frode Flemsæter, Ingrid Nerhoel og Arne Johs. Mortensen. 

        

Innledning 

Ferdsel og villreinens arealbruk i Snøhetta skal overvåkes i perioden 2014- 2017. Målsetningen med å 

skaffe mer kunnskap om utviklingen av ferdsel og villrein i Snøhettaområdet er i første rekke knyttet 

til det beslutningsgrunnlaget som skal tas i forhold til videre eksistens og bruk av Snøheimvegen, 

Dovre kommune. 

Overvåkningen bygger på tre hovedaktiviteter: 

 Villreinens arealbruk 

 Ferdsel 

 Kunnskap og bruk av kunnskap i forvaltningen 

Overvåkningsopplegget er i all hovedsak en videreføring av registreringer som ble gjort i FoU- 

prosjektet i Snøhettaområdet og som ble oppsummert i NINA Temahefte 51 Horisont Snøhetta 

(Strand mfl. 2013). Målsetningen med arbeidet i 2015 har vært å sørge for kontinuitet i 

datainnsamling på villrein og ferdsel, og å kartlegge holdninger, bruk og forventinger 

lokalbefolkningen har til Snøhettaområdet. 

 

Ferdsel  

Overvåkingen av ferdsel i 2015 er i all hovedsak en videreføring av metoder og lokaliteter fra 

foregående år. På grunn av svært sein snøsmelting i fjellet ble vi nødt til å utsette en del planlagte 

oppgaver langt inn i fjellet; det var rett og slett ikke farbart før i slutten av juli. Dette gjaldt planlagte 

tellinger i de indre delene av Åmotsdalen, Storstyggsvånådalen og Salhøtjønna. Målinger i disse 

lokalitetene ble derfor bestemt utsatt til 2016. NINA og SNO målte tilsammen 17 T-merka stier, i 

tillegg til 2 multitellere (Store Ringveg og Snøheimvegen). I tillegg ble det i regi av Fylkesmannen i 

Oppland samlet inn data fra kjørebøker på Snøheimvegen og Store Ringveg, i tillegg til 

observasjonsstudier gjennomført i vakta ved bom Snøheimveg på Hjerkinn. Observasjonsstudier ble 

gjennomført for å kalibrere teller Snøheimvegen og teller Snøhetta, i tillegg til ordinære felttester av 

tellerne ved utplassering/innhenting. Det er også samlet inn overnattingsstatistikk fra DNT-hyttene 

og bussbilletter fra Snøheimbussen. Sommeren 2015 ble det i et samarbeid mellom NINA og 

Villreinsenteret gjennomført en brukerundersøkelse langs gangvegen opp til Viewpoint Snøhetta. 

Feltarbeidet er gjennomført som et samarbeid mellom SNO, Fylkesmannen i Oppland, Villreinsenter 

Nord og NINA. 



Figur1. Kartsomvisernoensentraletall fra feltsesongen2015rundt Snøhettamassivet.Tall fra
tellerne(17+2 multitellere)uttrykt totaltall (innogut) for juli, augustog september.Overnattingstall
DNT-hytter på årsbasisogantall solgtebilletter påskyttelbussSnøheimvegeni gult.

Alletellernerapportertedatai 2015. Med dennevntesenesommereni 2015viserde flestetellerne
en nedgang i besøkstallene. Unntaketer LeirpullskaretmellomReinheimogÅmotsdalshyttasom
haddeenøkningpå60%,stienGrønnbakken– Reinheim(35%),Lesjøtelet(16%),samtViewpoint
Snøhettamedenøkningpå12%.

Figur2. Prosentviseendringerpå totaltallet (inn/ut) for månedenejuli, augustog septemberfra 2014
til 2015for detellernesomblemålt i 2015.



Alledataer rapportert i internrapport.Kortoppsummertkanvi siat feltsesongenhar vært vellykket
medhensynpådatainnsamling.Detharværten nedgangfra Kongsvold, menmedenøkningpå
Grønnbakkener totalt antall folk inn mot Stroplsjødalenganskestabilt.Ogmedennedgangpåca
1000passeringerpåT-merkasti Kongsvold-Reinheimogenøkningpåca500påT-merkasti fra
Grønnbakkenmot Reinheimer det ennedgangpåca500midt i Stroplsjødalen.Detteer interessanti
forhold til villrein-trekket somkrysserStroplsjødaleni dette området.Viharogsåi 2015målt
diagonal-sti mellomStroplsjødalenogmot Snøheim(overSletthø),mendennestiener utydeligover
langestrekningerogtrafikkener fortsatt sværtlav.Trafikkeninn Snøheimvegenvaromtrent somi
2013, ogdet varen liten nedgangi overnattingpåSnøheimi 2015. Detvarogsåenmarkertnedgangi
de somgikktopptur påSnøhetta(Figur3). Stien mellomSnøheimogReinheimviserenganskejevn
bruk fra år til år. Detbleogsåregistrertenmarkertnedgangi de somgårT-merkasti fra Snøheim
mot Storstyggsvånådaleni 2015.Dennetellerenble flyttet ca500meter lengerinn,ogdet har trolig
hatt effekt pådesomgårkunenettermiddagsturtil høydender for å få utsikt mot
Svånåtiden/Grøndalen.Multiteller (gående,syklisterogkjøretøy)vistesammeantall kjøretøyi 2014
utover skyttelbussruta.Ferdselopp til ViewpointSnøhettahaddeen liten økningi 2014oghardaøkt
i alleår sidenåpningen2011.Vi haddei 2014et spesieltfokuspå trafikkenvestfor
Snøhettamassivet,og tellernelangt inn i fjellet langsT-merkastiervedLesjøtelet,Salhøtjønna,
LeirpullskaretogStorstyggsvånådalenhaddeforholdsvislavetotaltall for de tre sommermånedene;
dvsunder1000passeringerfor alle. Trafikkeninn Skamsdalenviseren liten nedgangfra 2014til
2015,menliggerfortsatt på i overkantav2000passeringer.

TrafikkenpåSnøheimvegenskalvurderesinngåendei annenrapporteringfra prosjektet,ogvi gir her
ikkenoedirektevurderingavde tallenevi fikk i 2015.Vibareobservererat antallkjøretøyer eksakt
likt i 2014og2015,mensgåendeogsyklisterfortsatt viserforholdsvislavetall. Detsammeservi fra
Multi-tellerenpåStoreRingveg.

Figur3. Visertotaltallene(inn/ut) for juli, augustog septemberfor desomgår topptur til Snøhetta.
Skyttelbussble innført og turisthytta Snøheimbleåpneti 2012.



Det ble gjennomført spørreundersøkelse for de besøkende til Viewpoint Snøhetta sommeren 2015. 
Det ble utarbeidet svarkort og svarkasse ble montert langs gangvegen, et stykke fra 
parkeringsplassen. Villreinsenteret Nord hadde oppsyn med svarkassa gjennom sommeren. I alt ble 
det samlet inn 1938 svarskjemaer og en foreløpig analyse viser følgende trekk: 

 61% utlendinger fra svært mange nasjonaliteter (>30, desidert flest fra Tyskland) 

 93% går sammen med andre 

 30% har med seg barn/ungdom under 15 år 

 5% er på organisert tur (moskus, skoleklasser, barnehage, ridetur, idrettslag etc.) 

 95% ankommer med privatbil eller andre private motorkjøretøy 

 46% bor i nærheten og er på tur over flere dager (flest campingplass, fjellstue, telt, 
hotell) 

 20% har vært på viewpoint flere ganger siden det åpnet i 2012, dvs. 80% er der for 
første gang 

 59% har aldri vært i det området du ser fra viewpoint sommerstid tidligere (dvs 41% 
har) 

 60% går bare på viewpoint og har ikke gått/planlegger ikke å gå andre turer i 
området 

• 15% planlegger å gå en tur i området som du ser fra viewpoint 

• 14% planlegger flere turer i området som du ser fra viewpoint 

Vi ser at Viewpoint Snøhetta er en attraksjon som virker som en «pull» faktor som drar mange nye 
besøkende til selve utsiktspunktet. Vi skal nå analysere nedtegnelsene som er gjort på kart, for å få 
en oversikt over andre turer de besøkende tar i omgivelsene til Viewpoint Snøhetta. Det interessante 
spørsmålet er i hvilken grad et tiltak og en oppbygging av en attraksjon som Viewpoint Snøhetta kan 
avlaste andre mer sårbare områder for villrein. 

Høsten ble det også jobbet med å utforme en spørreundersøkelse som skal sendes ut til 

lokalbefolkningen i kommunene rundt Dovrefjellområdet vinteren 2016. Denne undersøkelsen skal 

blant annet kartlegge bruken lokalbefolkningen har av området, holdninger til forvaltning av fjellet og 

tilliten til ulike institusjoner tilknyttet forvaltningen av fjellet. Vi har fått mange gode innspill fra 

styringsgruppa til undersøkelsen. Undersøkelsen skal gå ut til en andel av hele befolkningen i 

kommunene, det vil si både folk som har nær tilknytning til fjellet og bruker det mye og folk som aldri 

bruker fjellområdet. Spørsmålene må derfor ta hensyn til dette. Noen av spørsmålene i 

undersøkelsen er tilpasset undersøkelsen av de besøkende, så vi vil forhåpentligvis kunne 

sammenligne disse utvalgene noe. Undersøkelsen til lokalbefolkningen vil sendes ut i månedsskiftet 

jan/feb 2016, og det forventes å ha resultater klare våren 2016. 

 

Villrein 

Overvåkningen av villreinens arealbruk gjøres ved et det er montert GPS-sendere på et antall villrein. 

Vi radiomerket i alt 1 simle i Snøhetta vest og 5 i Snøhetta øst i mars 2015. En av senderne i 

østområdet var en såkalt videosender slik at vi nå har hatt tre slike sendere i drift. Disse har et 

videokamera integrert i batterienheten og tar korte videoopptak på pre-programmerte tidspunkt. 

Målsetningen med dette er å samle inn et datasett, som i kombinasjon med aktivitetsdata, skal 

brukes for atferdsstudier som baseres på GPS-posisjoner og aktivitetsdata. Vi hentet inn de to 

kamaraenhetene i forbindelse med strukturtelling i september 2014 og det er en målsetning å hente 



inn den siste senderen rett over nyttår 2016. Vi har vist samtlige GPS-data som er samlet inn fra 

Snøhettaområdet i 2015 i figur 4, mens vi har vist data fra juli og august i figur 5. Vi registrerte blant 

annet at tre av de GPS-merka dyra (inkl simla som hadde videokamera) kom inn i området via 

Leirpullskaret 28.7, og at disse dyra kryssa Stroplsjødalen 29.07. I tillegg til dette har vi registrert at to 

av merkadyra trakk nordover henholdsvis 31.08 og antagelig 05.07. Den siste observasjonen er noe 

usikker i og med at vi fortsatt mangler en del data fra denne senderen. I tillegg til dette har vi også 

registrert en del aktivitet i Kjellsungdalen og Mjogsjødalen med både østlig trekk inn på 

Hjerkinnplatået (18- 22.08 og vestover 29.08. Per 15.11 2015 hadde vi minst 9 fungerende 

radiosendere i Snøhetta (7 i øst og 2 i vest).  

  

Figur 4. Alle GPS-data som er samlet inn i Snøhetta området i perioden 1.1.2015 tom 1.1.2016 

 

Figur 5. GPS-data samlet inn i Stropelsjødalen og deler av Skytefeltet i løpet av juli og august 2015 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 86/16 06.10.2016 

Nesset kommunestyre 107/16 20.10.2016 

 
 
 

Økonomi- og finansrapportering per 31.08.2016 (2. tertial) 

Vedlegg 

1 Økonomi- og finansrapportering per 31.08.2016 (2. tertial) - heftet 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.08.2016 tas til orientering. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Økonomisjef Solfrid Svensli gav en kort orientering og svarte på spørsmål.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Økonomi- og finansrapportering for Nesset kommune per 31.08.2016 tas til orientering. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Økonomisk rapport 

 

Økonomisk rapport per 31.8.2016 viser en prognose på kr 1,3 mill i mindreforbruk for året. 
Prognosen inneholder følgende avvik: 

 

-      90 000 skatt og rammeoverføringer 

-      50 000 eiendomsskatt 

+   600 000 salg av konsesjonskraft 

+   200 000 momskompensasjon 

-    200 000 netto renter 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/429-5 
 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 



+    836 000 netto enhetene (inkl. prognose på pensjonskostnad på kr 0,8 mill) 

+ 1 296 000 netto mindreforbruk totalt 

 

Når det gjelder skatt og rammeoverføringer bruker ikke Nesset kommune å avvike vesentlig fra 
prognosen som kommer fra sentralt hold. Endelig resultat er ikke klar før månedsskiftet 
januar/februar 2017. 

 

Fortsatt gjenstår de viktige skattemånedene september og november med inngang av 
forskuddstrekk for personlige skattytere. I tillegg påvirkes høstmånedene av ligning/avregning for 
2015 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Per august har kommunen hatt 
en vekst i forhold til i fjor på 3,2 prosent på egne skatteinntekter. Totalt for året er det budsjettert 
med en vekst på 4,3 prosent inkl. skatteutjevning. 

 

Salg av konsesjonskraft er estimert til en netto inntekt på kr 4,3 mill. Dette er kr 0,6 over regulert 
budsjett, som ble justert ned med kr 1 mill i juni basert på tidligere prognose fra Nesset kraft as. 
Strømprisene har gått noe opp og netto overskudd er nå beregnet til 7,43 øre/kWh mot tidligere 
6,52 øre/kWh. 

 

Nedenfor følger oversikt over avviksrapportering fra enheten (beløp i hele 1000 kr):  

31.8 Kommentarer 

-350 Kommunale fellesutg, inkl. rådm. stab/støtte: 
Innkjøpssamarbeidet har en kostnad på kr 0,5 mill som ikke var budsjettert. 
Det antas at noe kan dekkes inn av vakant stilling på rådmannskontoret samt 
innsparing på IKT (lisenser). Usikkert estimat. 

-29 Servicekontoret, greier ikke spare vedr. vakanse og sjukevikar. 

1 700 Eidsvåg barne- og ungdomsskole 
Større refusjoner fra NAV og skolefaglig rådgiver, samt flere lærere uten 
pedagogisk utdanning, vakanse i stillinger og sjukerefusjon. 

700 Barnehagene 
Innsparing pga. færre barn og spesialtiltak som ikke blir noe av. 

-1 985 Teknisk, samfunn og utvikling 
Merkostnader til vedlikehold av veger, bygg og renhold, samt kostnader i 
forbindelse med avslutning og nytilsetting i administrasjonen.  

800 Pensjonskostnader (i enhetenes rammer), inkl. arbeidsgiveravgift  
Ny prognose fra pensjonskassene per september viser innsparing i forhold til 
budsjettert beløp. Endelige pensjonskostnader mottas medio januar 2017. 

 

Kommunens investeringsbudsjett er på kr 108,3 mill. Så langt i året er det brukt kr 36 mill,  
dvs. 33,3 pst av årets bevilgning. Ubrukte lånemidler (ikke budsjetterte) er kr 0,987 mill per 22.9.16. 
Nytt lån for 2016, kr 49 mill, vil bli tatt opp i oktober/november. 

 

Etter gjennomgang av alle investeringsprosjekter per 31.8.2016 viser det seg at noen prosjekter tar 
lenger tid enn forutsatt da budsjettet ble lagt. Det betyr også at det ikke er behov for totalt bevilget 
beløp i investeringsbudsjettet for 2016. Prognosen etter 31. august er at bevilgning for til sammen 
kr 30 mill ikke vil bli benyttet i 2016. Dette vil igjen si mindre inntekter av momskompensasjon og 
bruk av lånemidler. Da er det tatt hensyn til at noen av prosjektene trenger ekstrabevilgning. 
Spesielt gjelder dette flerbrukshallen hvor betalingsplanen til Lønnheim ikke var kjent på 
tidspunktet for budsjettering. I henhold til betalingsplanen må mer av midlene brukes i 2016 
istedenfor 2017.  

 

Lånegjeld til investeringer forventes å øke fra kr 312 mill 1.1.2016 til kr 351 mill ved årets utgang 
(49 mill i nytt lån – 10 mill betalte avdrag).  



 

 

Finansrapport 

 

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål viser en beholdning på  
kr 36,3 mill 31. august (kr 75,4 mill 30.4). I perioden mai-august har kommunen hatt en 
gjennomsnittlig avkastning på 1,61 pst på beløp over kr 3 mill, mot 1,69 pst forrige tertial.  

 

Lånegjelda på investeringer er på kr 307 mill per 31. august. Gjennomsnittlig flytende rente har 
vært på 1,64 pst for det meste av lånegjelda som ikke har rentebinding.  

 

I henhold til kommunens finansreglement skal 35 pst av lånegjelda ha rentebinding. 
Rapporteringen viser at lånegjeld med rentebinding er på 37 pst.  

 

Vurdering 

 

Kommunestyret vedtok ansettelsesstopp i sitt budsjettvedtak. Rådmannen har gjennomført dette 
så langt det har vært mulig. I tillegg skal sjukefravær reduseres. Siste rapportering på 
sjukefraværet (2. kvartal til kommunestyret 22.9.16) viser at sjukefraværet totalt for kommunen er 
redusert fra 9,16 prosent til 6,74 prosent fra 1. til 2. kvartal. På enhet for Teknisk, samfunn og 
utvikling er også sjukefraværet redusert, men enheten har gjennomsnittlig hatt et fravær på 14,13 
prosent første halvår 2016. Så stort sjukefravær påvirker drift av enheten i vesentlig grad, noe som 
også blir uttrykt gjennom den økonomiske rapporteringen.  

 

Rådmannen vil ha en nøyere gjennomgang av rammene til de enhetene som har vesentlig avvik og 
som kan forklares med større refusjon og hvor det ikke er tatt høyde for avtaler som er inngått. Det 
er viktig at alle inngåtte avtaler, og alle andre faste kostnader, kommer med i budsjettarbeidet som 
har startet for å utarbeide ny økonomiplan for 2017-2020.  

 

Det er budsjettert med store investeringer i 2016, men foreløpig er det kun 1/3 av budsjettet som er 
brukt. Derfor er prosessen med kommunens låneopptak satt i gang først nå i september. 
Låneopptaket må følge lov om offentlig anskaffelser og det tar derfor noen uker før pengene er på 
plass. Oversikten viser at likviditeten har krympet betraktelig fra forrige tertial. 

 

Med bakgrunn i denne rapporten vil rådmannen legge fram sak om budsjettkorrigering på drift på 
de områdene hvor det er store vesentlige avvik, dvs. Eidsvåg barne- og ungdomsskole, 
barnehagene, samt Teknisk, samfunn og utvikling (TSU). 

 

Det er flere områder hvor prognosene viser avvik, men rådmannen avventer og ser hvordan dette 
utvikler seg. Dette gjelder salg av konsesjonskraft og inntekter på momskompensasjon, som hvis 
prognosen holder seg, kan dekke opp for evt. mindre inntekter på skatt og rammeoverføringer, 
eiendomsskatt, renter, samt kommunens felleskostnader. 

 

Økonomiske konsekvenser 

 

Hvis kommunen går ut med et regnskapsmessig resultat i pluss vil det øke kommunens 
handlingsrom senere år. 

 

Betydning for folkehelse 

 





























































 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 93/16 06.10.2016 

Nesset kommunestyre 108/16 20.10.2016 

 
 
 

Budsjettkorrigeringer - 2. halvår 2016 

 
 

Rådmannens innstilling 

 

1. Driftsbudsjettet for 2016 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, innsparing 1 700 000  

Barnehagene, innsparing 700 000  

Teknisk, samfunn og utvikling, vedlikehold veger, 
bygg, mv.   1 900 000 

Avsetning til disposisjonsfond  500 000 

Balanse 2 400 000 2 400 000 

 
 

2. Investeringsbudsjettet for 2016 korrigeres med følgende tall: 
 

Formål 
Budsjett 

2016 

Endringer 
budsjett 

2016 

Korrigert 
budsjett 

2016 

Totalramme 

(*=korr) 

600158 Flerbrukshall, prosj.ledelse, uforutsette 
kostnader, jf. 600324 5 830 000 -3 000 000 2 830 000 8 420 000 

600324 Flerbrukshall, totalentrepr. Lønnheim, 
jf. 600158 30 000 000 6 306 000 36 306 000 44 000 000 

600234 IKT-investeringer 1 000 000  450 000 1 450 000 *1 450 000 

600284 Sikring kvikkleireomr. i Eidsvåg 9 200 000 -3 500 000 5 700 000 9 469 000 

600285 Grøfting langs kommunale veger 500 000 -100 000 400 000 500 000 

600288 Eidsvåg sentrum (Alstadplassen) 2 570 000 -150 000 2 420 000 3 000 000 

600291 Forlengelse av avløpsrør 1 050 000 -1 014 000 36 000 1 141 000 

Arkiv: 151 
 

Arkivsaksnr: 2015/1077-133 
 

Saksbehandler:  Solfrid Svensli 



600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 14 000 000 -9 800 000 4 200 000 22 350 000 

600322 Vakt- og mannskapsbil, brann, K 95/15 5 375 000 -5 375 000 0 5 375 000 

600323 Utstyr brann, K 95/15 638 000 -346 000 292 000 638 000 

600325 Eidsvåg barnehage, utelager/avf.bod 300 000 350 000 650 000 *650 000 

600330 NOS, ombygg demensavd., gjennomfø 15 000 000 -14 250 000 750 000 50 000 000 

600334 Kjøp av eiendom 2 970 000 61 000 3 031 000 *3 031 000 

Sum redusert bevilgning totalt for 2016  -30 368 000   

 

Bevilgning til investeringer for 2016 reduseres med kr 30 368 000.  

 

Finansieringen justeres tilsvarende: 

Redusere kompensasjon for merverdiavgift: kr   3 500 000  

Redusere bruk av lånemidler:   kr 26 868 000 
 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Økonomisjef Solfrid Svensli gav en kort orientering og svarte på spørsmål.  

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

3. Driftsbudsjettet for 2016 korrigeres med følgende inntekter/utgifter: 
 

Formål 
Reduserte 
utgifter / økte 
inntekter (+) 

Økte utgifter / 
reduserte 
inntekter (-) 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole, innsparing 1 700 000  

Barnehagene, innsparing 700 000  

Teknisk, samfunn og utvikling, vedlikehold veger, 
bygg, mv.   1 900 000 

Avsetning til disposisjonsfond  500 000 

Balanse 2 400 000 2 400 000 

 
 

4. Investeringsbudsjettet for 2016 korrigeres med følgende tall: 
 

Formål 
Budsjett 

2016 

Endringer 
budsjett 

2016 

Korrigert 
budsjett 

2016 

Totalramme 

(*=korr) 

600158 Flerbrukshall, prosj.ledelse, uforutsette 
kostnader, jf. 600324 5 830 000 -3 000 000 2 830 000 8 420 000 

600324 Flerbrukshall, totalentrepr. Lønnheim, 
jf. 600158 30 000 000 6 306 000 36 306 000 44 000 000 

600234 IKT-investeringer 1 000 000  450 000 1 450 000 *1 450 000 

600284 Sikring kvikkleireomr. i Eidsvåg 9 200 000 -3 500 000 5 700 000 9 469 000 

600285 Grøfting langs kommunale veger 500 000 -100 000 400 000 500 000 

600288 Eidsvåg sentrum (Alstadplassen) 2 570 000 -150 000 2 420 000 3 000 000 

600291 Forlengelse av avløpsrør 1 050 000 -1 014 000 36 000 1 141 000 

600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 14 000 000 -9 800 000 4 200 000 22 350 000 



600322 Vakt- og mannskapsbil, brann, K 95/15 5 375 000 -5 375 000 0 5 375 000 

600323 Utstyr brann, K 95/15 638 000 -346 000 292 000 638 000 

600325 Eidsvåg barnehage, utelager/avf.bod 300 000 350 000 650 000 *650 000 

600330 NOS, ombygg demensavd., gjennomfø 15 000 000 -14 250 000 750 000 50 000 000 

600334 Kjøp av eiendom 2 970 000 61 000 3 031 000 *3 031 000 

Sum redusert bevilgning totalt for 2016  -30 368 000   

 

Bevilgning til investeringer for 2016 reduseres med kr 30 368 000.  

 

Finansieringen justeres tilsvarende: 

Redusere kompensasjon for merverdiavgift: kr   3 500 000  

Redusere bruk av lånemidler:   kr 26 868 000 
 

 

 

Saksopplysninger 

 

I hht kommunelovens § 47 nr. 1 er årsbudsjettet bindende for underordnede organer. I 
kommentarene til loven er det utdypet at dette gjelder både administrasjon og de folkevalgte 
organene. Dersom det skjer endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter 
og utgifter som års-budsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret, 
jf. § 47 nr. 2.  

 

I samme paragraf nr. 3 skal kommunestyret gjøre nødvendige endringer i budsjettet når det gjøres 
kjent med forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller vesentlig økning i utgiftene i 
forhold til budsjettet. 

 

Enhetene 
 

I forbindelse med utarbeidelse av tertialrapport pr 31.8.2016 rapporteres det om antatt 
mindreinntekt på kr 1,3 mill totalt for kommunen. Innad i organisasjonen er det store avvik i noen 
enheter, både i pluss og minus, som rådmannen mener det bør korrigeres for. Rådmannen foreslå 
budsjettkorrigering for Eidsvåg barne- og ungdomsskole, barnehagene, samt Teknisk, samfunn og 
utvikling. 

 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole 
Enheten rapporterer om større refusjoner fra NAV og skolefaglig rådgiver, flere lærere uten 
pedagogisk utdanning, vakanse i stillinger og sjukerefusjon. 
Forventet innsparing til sammen, kr 1 700 000. 
 

Barnehagene 
Enheten rapporterer om nedgang i antall barn og tiltak til barn med spesielle behov som det var 
tatt høyde for i budsjettet, men som det ikke ble behov for. 
Forventet innsparing til sammen, kr 700 000. 
 

Teknisk, samfunn og utvikling 
Enheten rapporterer om merkostnad på flere områder. Ekstra kostnader påløpt i forbindelse med 
avslutning av arbeidsforhold og nytilsetting i administrasjonen, kr 285 000. Det har gått med mye 
av budsjettet til vegvedlikehold og parkeringsplasser allerede i år. I henhold til erfaringstall vil det 
påløpe kr 700 000 utover budsjett.  
Budsjettet for vedlikehold av kommunale eiendommer har ikke vært justert for økning i mengde 
sakkyndige kontroller (serviceavtaler) ved tekniske anlegg de senere årene. Det er heller ikke 



korrigert for ny aktivitet i det gamle barnehagebygget.  Det er stor aktivitet i kommunen og det 
medfører bruk og slitasje som krever jevnlig utbedring og vedlikehold. Det er ikke lengre mulig å 
sjonglere mellom vedlikeholdskostnader og forskyving av sakkyndige kontroller for å balansere 
budsjettet. Det har også de 2 siste årene vært holdt tilbake vakante stillinger, noe som er 
utslagsgivende i synlig etterslep. Totalt estimert kostnad utover budsjett på kr 500 000.  
På tross av omorganisering, reduksjon ferievikarer og innsparing på etablerte renholdsruter, er det 
ikke oppnådd gevinst. Det har også vært betydelig økning i driftsnivå grunnet ny drift i det gamle 
barnehagebygget og andre kommunale tjenestesteder som har blitt lagt til avdelingen. Avdelingen 
er preget av flere langtidssjukefravær. Totalt estimert kostnad utover budsjett på kr 500 000.  
Rådmannen foreslår en tilleggsbevilgning på kr 1 900 000 for å dekke formålene. 
 

 

Investering 
 

Gjennomgang av investeringsprosjektene viser at det er forsinkelser i gjennomføringen. Noen 
prosjekter vil ikke bli startet opp, mens andre ikke vil bli ferdig. For de prosjektene som ikke blir 
ferdig i 2016 fører det til at bevilgningen ikke vil bli benyttet fullt ut. Tre investeringsprosjekter 
mangler midler. Totalt viser det seg at netto ca. kr 30 mill ikke vil bli benyttet. Det betyr også at 
inntekter av momskompensasjon reduseres, samt behovet for lånemidler.   

 

Rådmannen foreslår endringer på følgende investeringsprosjekter: 

 

600158 Flerbrukshall, prosjektledelse, uforutsette kostnader mv. 
Prosjektet har kommet godt i gang og holder fremdrift mot ferdigstillelse februar/mars 2017.  Men 
samtidig er det kommet til flere endringsmelding fra Backe Nordvest (Lønnheim), bl.a. ytterligere 
prisstigning m.m. Det er påløpt en del kostnader i forbindelse med omlegging av kloakk fra skolen 
(Ikke ferdig). Prosjektleder holder byggekomiteen orientert om påløpte utgifter. Usikkert hvilke 
utgifter som blir fakt i 2016 eller 2017. Avhengig av når kjøp blir utført. 
Prosjektet har en bevilgning på kr 5 830 000 i 2016 og en totalramme på kr 8 420 000 (totalt kr 52,42 
mill inkl. prosjekt 600234). Av totalrammen er kr 3 307 310 brukt per 31.8.16. Ubrukt bevilgning i 
2016 antas å bli kr 3 000 000.  
 
600324 Flerbrukshall, totalentreprise Lønnheim 
Prosjektet har en bevilgning på kr 30 000 000 i 2016 og en totalramme på kr 44 000 000 (totalt kr 
52,42 mill inkl. prosjekt 600234). Da økonomiplana for 2016-2019 ble vedtatt ble totalramma lagt 
inn i økonomiplana, men framdrift og betalingsplan var ikke kjent. Derfor er bevilgningen i 2016 
ikke stor nok til å ivareta inngått kontrakt. Betalingsplana viser at kommunen skal betale kr 36,306 
mill i løpet av 2016. Det er derfor behov for økt bevilgning med kr 6 306 000 i 2016, til kr 36 306 000. 
Det er ingen endring på totalramme.  
 
600234 IKT-investeringer 
Oppgradering av nye lisensavtaler (3 års avtaler) med IKT Orkide på nesten 1 mill kr. Dette er ny 
prissetting ifht tidligere og kommer i tillegg til allerede inngåtte avtaler om investeringer i 
innkjøpsprogram (e-Handel) Visma og andre investeringer i IKT Orkide.  
Prosjektet har en bevilgning på kr 1 mill i 2016. Det er behov for ytterligere bevilgning på  
kr 450 000 i 2016, til sammen kr 1 450 000. 
 
600284 Sikring av kvikkleireområde i Eidsvåg 
Prosjektet gjelder sikring av 10 områder langs Eidsvågelva. Byggemøte nr. 9 ble utført 9. 
september, og administrasjonen gikk gjennom tiltakene. Alle områdene ble ferdig unntatt område 
9. arbeidet er pågående i området 9, og området blir utført i september. Prosjektet skal være 
ferdigstilt i oktober 2016, innen frist. Prosjektet avsluttes i 2017. 
Prosjektet har en bevilgning på kr 9 200 000 i 2016 og en totalramme på kr 9 469 000. Det er brukt  
kr 3 859 740 av totalrammen per 31.8.2016. Ubrukt bevilgning i 2016 antas å bli kr 3 500 000. 



 
600285 Grøfting langs kommunale veger 
Prosjektet gjelder grøfting og rydding ved kommunale veger. Prosjektet avsluttes i 2017. 
Prosjektet har en bevilgning på kr 500 000. Det er brukt kr 148 667 per 31.8.16. Ubrukt bevilgning i 
2016 antas å bli kr 100 000. 
 
600288 Eidsvåg sentrum (Alstadplassen) 
Prosjektet gjelder oppgradering av Alstadplassen; setting av kantsteiner, oppretting av fortau og 
rabatter og asfaltering i Eidsvåg sentrum. Alle arbeidene er ferdig unntatt asfaltering mot 
fylkesveg, og området mot fylkesveg blir asfaltert i løpet av september. Beplantning av trær 
utsettes til vår 2017.  Prosjektet avsluttes i 2017. 
Prosjektet har en bevilgning på kr 2 570 000 i 2016 og en totalramme på kr 3 000 000. Av 
totalrammen er det brukt kr 2 033 739 mill per 31.8.16. Ubrukt bevilgning i 2016 antas å bli  
kr 150 000. 
 
600291 Forlengelse av avløpsrør 
Prosjektet gjelder forlengelse av avløpsledning for hovedkloakk i Eidsvåg. Prosjektet er delvis 
planlagt, men det vurderes ytterlige tiltak under samme prosjekt. Konkurransegrunnlaget er ferdig 
skrevet, og prosjektet skal utlyses på Doffin. Det er behov for større bevilgning og sak vil bli sendt 
til politiskbehandling. Planlagt gjennomføring i 2017.  
Prosjektet har en bevilgning på kr 1 050 000 i 2016 og en totalramme på kr 1 141 000. Av 
totalrammen er det brukt kr 127 603 per 31.8.2016. Ubrukt bevilgning i 2016 antas å bli kr 1 014 000. 
 
600296 Renseanlegg Eidsvåg vannverk 
Prosjektet gjelder nytt renseanlegg ved Eidsvåg vannverk. Prosjektet omfatter grunnarbeider for 
byggegrop, betong arbeid for 980 m3 høyde basseng, bygningsmessig ombygging av eksisterende 
anlegg og maskinteknisk. Grunnarbeider for byggegrop var lagt ut på Doffin i juli, og SN 
entreprenør ble tildelt kontrakt etter at klagefristen gikk ut. Avklaringsmøte med entreprenøren 
ble utført, og grunnarbeidene startet uke 35. Byggemøte nr.1 ble utført også i 6.september.2016. 
Skogrydding og graving til hardt fjell er ferdig, og arbeidet er pågående i profilering, boring og 
sprenging. En p-plass til 10 biler skal bygges ved Øvre veg , og dette er pågående. 
Konkurransegrunnlaget for betong arbeid for 980 m3 høyde basseng er lagt ut på Doffin, og 
tilbudsfrist er 30.september.2016. Prosjektering for bygningsmessig ombygging av eksisterende 
anlegg og maskinteknisk renseprosess skal utføres i løpet av høst 2016, og gjennomføring for 
bygningsmessig og maskinteknisk starter 2017, etter ferdig høyde bassenget. Ferdigstilling for 
prosjektet er i 2019. 
Prosjektet har en bevilgning på kr 14 000 000 i 2016 og en totalramme på kr 22 350 000. Av 
totalrammen er det brukt kr 1 101 622 per 31.8.16. Ubrukt bevilgning i 2016 antas å bli kr 9 800 000. 
 
600322 Vakt- og mannskapsbil, brann (K 95/15) 
Prosjektet gjelder innkjøp og rullering av brannbiler i Nesset kommune. Det skal kjøpes inn nye 
biler i Eidsvåg og rulleres biler fra Eidsvåg til Eresfjord. Prosjektet er under arbeid. Prosjektet vil bli 
utført i 2017 grunnet lang leveringstid.  
Prosjektet har en bevilgning på kr 5 375 000 i 2016. Ingen midler vil bli brukt til formålet i 2016. 
 
600323 Utstyr brann (K 95/15) 
Prosjektet gjelder innkjøp av utstyr og materiell til Nesset brann og redning. Innkjøp er under 
utarbeidelse og må sees i sammenheng med innkjøp av nye biler (prosjekt 600322). Prosjektet vil 
avsluttes i 2017. 
Prosjektet har en bevilgning på kr 638 000 i 2016. Det er brukt kr 292 055 per 31.8.2016. Ubrukt 
bevilgning i 2016 antas å bli kr 346 000. 
 
600325 Eidsvåg barnehage, utelager/avfallsbod 
Prosjektet var beregnet til å koste kr 1 000 000, men ble redusert med kr 700 000 i 
økonomiplanbehandlingen. Konsekvensen ble dermed at prosjektet ikke har reserver og marginer. 
Utelageret er ferdig prosjektert, byggegodkjent og pristilbud er mottatt. Resultatet blir plater på 



mark, drenering, stenderverk, takstoler og taktekking. Altså ikke et tett bygg. For å ferdigstille 
bygget med vindtetting, kledning, dører, beslag, inndeling av rom, lys osv. er det behov for kr 
250 000 samt kr 100 000 i administrasjonskostnader og reserver/marginer.  
Prosjektet har en bevilgning på kr 300 000 for 2016. Det er behov for en samlet tilleggsbevilgning  
kr 350 000. Prosjektramme endres til kr 650 000.  
 
600330 NOS – ombygging demensavdeling, gjennomføring 
Det tas sikte på kunngjøring av hovedprosjektet oktober. Det vil gå med noe 
administrasjonskostnader, samt kostnader for utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse til utlysningen. 
Prosjektet har en bevilgning på kr 15 000 000 i 2016 og en totalramme på kr 50 000 000. Av 
totalramme er det brukt kr 8 581 per 31.8.2016. Ubrukt bevilgning i 2016 antas å bli kr 14 250 000. 
 
600334 Kjøp av eiendom  
I sak om kjøp av eiendom i K-sak 5/16 var ikke omkostninger i forbindelse med kjøpet tallfestet i 
vedtaket og derfor ikke budsjettert. Kostnaden utgjør kr 61 000. 
Prosjektet har en bevilgning på kr 2 970 000 i 2016. Det er behov for tilleggsbevilgning på kr 61 000, 
totalt kr 3 031 000.  
 
 

Vurdering 

 

Budsjettkorrigeringene er basert på informasjon i forbindelse med rapportering per 31. august.  
 
Rapporteringen viser at det ikke er stort avvik på drift på enhetene totalt, ekskl. 
pensjonskostnader. Tre av enhetene har store avvik. Rådmannen mener det er grunn for å 
korrigere budsjettet for disse enhetene. Totalt sett går disse enhetene i pluss, noe som gjør at 
rådmannen foreslår mer avsetning til disposisjonsfond.  
 
Når det gjelder investeringsbudsjettet for 2016 viser det seg atter en gang at både politikere og 
administrasjon har stor tro på at det skal være mulig å få gjennomført mye i løpet av året. Når året 
nå nærmer seg slutten viser deg seg at framdrifta i de enkelte prosjektene ikke ble som forventet da 
budsjettet ble lagt. Det er mange grunner til det. Det er ikke enkelt å ha detaljkunnskap om 
framdrift i alle prosjekter så langt fram i tid, og derfor må budsjettet korrigeres. Det er ikke bare 
kapasitet det står på. Investeringsreglementet skal følges og da kan et prosjekt ta noe tid. Et større 
prosjekt må kanskje flere ganger opp til politisk behandling før prosjektet kan gjennomføres.  
 

Økonomiske konsekvenser 

 
Avsetning til disposisjonsfond øker kommunens handlingsrom. 
 
Betydning for folkehelse 

 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset formannskap 84/16 06.10.2016 

Nesset kommunestyre 109/16 20.10.2016 

 
 
 

Kommunereformen - organisering av interimperioden 

Vedlegg 

1 Kommunereformen - samaslåing av kommunane Molde, Midsund og Nesset 

2 Inndelingslovens kap. VI 

3 Søknad om tildeling av skjønnsmidler til arbeidet med kommunereformen 

 
 

Rådmannens innstilling 

1. Det lyses ut en tidsavgrenset stilling fram til 1. oktober 2017 (med mulighet for forlengelse) 

som prosjektleder med ansvar for å starte samordning av prosesser i arbeidet med å 

etablere nye Molde kommune.  Prioriterte arbeidsoppgaver vil være knyttet til søknaden 

av 31.08.2016 om skjønnsmidler (interkommunalt samarbeid, lokaldemokratimodeller og 

framtidig pensjonskasse), samt mandat og arbeidsoppgaver for fellesnemda. 

2. Prosjektlederen blir av praktiske årsaker midlertidig ansatt i Molde kommune, jfr. melding 

om utbetaling av skjønnsmidler.  Prosjektlederen rapporterer til interimsstyret.  

Rådmennene utgjør referansegruppe for prosjektlederen.  

3. Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de 

største opposisjonspartiene og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 12 representanter.  

Interimsstyret ledes av ordføreren i Molde kommune. Interimsstyret møtes månedlig, og 

prosjektlederen er sekretær for interimsstyret.  

4. Dersom saker som tas opp i interimsstyret er av en slik karater at de krever politisk 

behandling i perioden, skal det forberedes likelydende saksframlegg for de tre kommunene 

i samråd med rådmennene. Avhengig av sakenes karakter, kan prosjektlederen eller ulike 

kommuneadministrasjoner forberede disse sakene.  

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag til endring: 

 

Arkiv: 002 
 

Arkivsaksnr: 2015/1373-27 
 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 



Ny første setning i punkt 3: 

Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de 
største opposisjonspartiene, tillitsvalgte og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 15 
representanter. 

 

 Nytt punkt 5: 

 Økonomisk dekning må være innenfor fylkesmannens skjønnsmidler. 

 

Toril Melheim Strand endret forslaget til et oversendingsforslag til interimsstyret. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Oversendingsforslaget til interimsstyret fra Toril Melheim Strand ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

5. Det lyses ut en tidsavgrenset stilling fram til 1. oktober 2017 (med mulighet for forlengelse) 

som prosjektleder med ansvar for å starte samordning av prosesser i arbeidet med å etablere 

nye Molde kommune.  Prioriterte arbeidsoppgaver vil være knyttet til søknaden av 31.08.2016 

om skjønnsmidler (interkommunalt samarbeid, lokaldemokratimodeller og framtidig 

pensjonskasse), samt mandat og arbeidsoppgaver for fellesnemda. 

6. Prosjektlederen blir av praktiske årsaker midlertidig ansatt i Molde kommune, jfr. melding om 

utbetaling av skjønnsmidler.  Prosjektlederen rapporterer til interimsstyret.  Rådmennene 

utgjør referansegruppe for prosjektlederen.  

7. Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de 

største opposisjonspartiene og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 12 representanter.  

Interimsstyret ledes av ordføreren i Molde kommune. Interimsstyret møtes månedlig, og 

prosjektlederen er sekretær for interimsstyret.  

8. Dersom saker som tas opp i interimsstyret er av en slik karakter at de krever politisk 

behandling i perioden, skal det forberedes likelydende saksframlegg for de tre kommunene i 

samråd med rådmennene. Avhengig av sakenes karakter, kan prosjektlederen eller ulike 

kommuneadministrasjoner forberede disse sakene.  

 

Oversendingsforslag til interimsstyret: 

Ny første setning i punkt 3: 

Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de største 
opposisjonspartiene, tillitsvalgte og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 15 representanter. 

 

Nytt punkt 5: 

Økonomisk dekning må være innenfor fylkesmannens skjønnsmidler. 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Status og videre regional og nasjonal prosess 

Midsund kommune, Nesset kommune og Molde kommune har gjort vedtak om å etablere en ny 
kommune sammen fra 1. januar 2020.   



Fristen for kommunene til å gjøre vedtak om sammenslåing i kommunereformen var satt til 1. juli 
2016. Nå har kommuner som ikke er helt ferdige med prosessen, fått mulighet til å fullføre 
prosessen i løpet av høsten, med frist for vedtak i kommunestyrene innen utgangen av 2016.  

I juni 2016 ble mal for fylkesmennenes tilråding oversendt fylkesmennene fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD). Malen legger rammene for at fylkesmennene kan gi faglig 
godt begrunnede forslag. Tilrådningene baseres på de lokale prosessene, sett opp mot målene for 
reformen og kriteriene for en god kommunestruktur.  

Fylkesmannen i Møre og Romsdal vil offentliggjøre sin tilråding til ny kommunestruktur i Møre og 
Romsdal den 3. oktober 2016. 

Våren 2017 vil KMD legge fram en samlet proposisjon om ny kommunestruktur og en samlet 
lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene.    Stortinget vil behandle både proposisjonen om 
ny kommunestruktur og lovproposisjonen om nye oppgaver til kommunene i juni 2017.  

 

Inndelingsloven 

Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingsloven) gir regler om de 
prosesser som skal iverksettes når det er tatt initiativ til endring. Etter at Stortinget har behandlet 
proposisjonen om ny kommunestruktur, trer kapittel VI om gjennomføring i kraft, herunder 
opprettelse av Fellesnemnd i § 26.  Her står det blant annet:  

«Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første 

driftsåret etter at samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, er sett i verk. Nemnda skal i sin 

verkeperiode gi fråsegn til departementet om årsbudsjetta og økonomiplanen for dei kommunane eller 

fylkeskommunane saka gjeld. 

Andre arbeidsoppgåver og fullmakter for nemnda blir fastsette i reglement som må vedtakast i alle kommunestyra 

eller fylkestinga. 

… 

Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også tilsetjing av 

administrasjonssjef og revisor.» 

Dersom kommunene arbeider parallelt med Stortinget våren 2017, og ikke noe uforutsett skjer, vil 
sak om etablering av fellesnemd, herunder mandat og arbeidsoppgaver, kunne legges fram for de 
tre kommunestyrene i slutten av juni 2017, og fellesnemda tre i kraft fra 1. juli 2017.  Dersom 
ordinær saksgang skal følges, vil en slik sak legges fram for de tre kommunestyrene i løpet 
september 2017, med ikrafttredelse innen 1. oktober 2017.   

I perioden fram til fellesnemda blir etablert, må prosessen med å etablere en ny kommune 
reguleres og organiseres på en annen måte.  I denne perioden er det de tre kommunestyrene som 
event. må gjøre felles vedtak i politiske saker.  Et annet interimsstyre enn fellesnemda, ikke kan få 
delegerte fullmakter i hht Inndelingslova. 

 

Skjønnsmidler 

Kommunene Midsund, Nesset og Molde fikk et felles brev fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
datert 18.07.2016.  I brevet står det blant annet følgende:  

«Fylkesmannen vil med dette gje nye Molde kommune skjønnsmidlar til ei prosjektstilling, pålydande 1 mill. 
kroner i 2016.  Det same beløpet i skjønnsmidlar til denne stillinga vil også bli gjeve i åra fram til 2020.  
Prosjektstillinga er eit klarsignal frå fylkesmannen til å gå i gang med samanslåingsprosessen, og stillinga er tenkt 
som eit tillegg til omstillingskostnadene i bygging av den nye kommunen.  Kommunane har no ein unik 
moglegheit til nytenking ag innovasjon for sine oppgåver og oppgåveløysing.   

Vi vil etter ferien kome nærare tilbake med vilkår for desse skjønnsmidlane i eit eige brev, der vi også vil be om eit 
arbeidsmøte i høve til denne tildelinga.  Fylkesmannen ber om at vi får melding om kven av kommunane som skal 
stå som mottakar av desse skjønnsmidla.»  

 



Fylkesmannen har pr dato ikke kalt inn til det omtalte møtet om skjønnsmidlene. 

Kommunene har gitt tilbakemelding om at skjønnsmidlene til prosjektstillingen skal utbetales til 
Molde kommune. 

De tre kommunene har søkt Fylkesmannen om ytterligere skjønnsmidler i søknad datert 31.08.2016 
(kopi vedlagt). Der søkes det om midler å få belyst sentrale forhold i intensjonsavtalene som det er 
usikkerhet rundt, blant annet interkommunalt samarbeid, lokaldemokratimodeller og framtidig 
pensjonskasse. 

 

Organisering av interimsperioden fram til 1. oktober 2017 

Rådmennene i Midsund, Nesset og Molde kommune foreslår følgende organisering i 

interimsperioden: 

Prosjektstillingen som fylkesmannen har bevilget midler til for perioden 2016-2019, lyses i første 

omgang ut som et engasjement for ett år (fram til 01.10.17) med mulighet for forlengelse under 

visse vilkår. Prosjektlederen blir midlertidig ansatt i Molde kommune, siden Molde kommune skal 

administrere tilskuddet/skjønnsmidlene.   

Prosjektlederen får ansvar for å starte samordning av prosesser i arbeidet med å etablere nye 

Molde kommune.  Prioriterte arbeidsoppgaver vil være knyttet til søknaden om skjønnsmidler av 

31.08.2016 (interkommunalt samarbeid, lokaldemokratimodeller og framtidig pensjonskasse). 

Prosjektlederen vil også kunne lede prosessen med å utarbeide forslag til reglement for 

arbeidsoppgaver og mandat for fellesnemda, jfr. Inndelingsloven.  

Prosjektlederen rapporterer til interimsstyret, de tre rådmennene utgjør referansegruppe for 

prosjektlederen.   

Videre organisering av prosjektstillingen vil bli vurdert på nytt når fellesnemda er etablert og skal 

tilsette sin prosjektleder.  Da må også fellesnemda ta stilling til rådmannsspørsmålet. 

Det etableres et interimsstyre bestående av ordførere, varaordførere, representanter for de største 

opposisjonspartiene og rådmenn i de tre kommunene, til sammen 12 representanter.  

Interimsstyret ledes av ordføreren i Molde kommune. Interimsstyret møtes månedlig, og 

prosjektlederen er sekretær for interimsstyret.  

Dersom saker som tas opp i / initieres av interimsstyret er av en slik karater at de krever politisk 

behandling i perioden, skal det forberedes likelydende saksframlegg for de tre kommunene i 

samråd med rådmennene. Avhengig av sakenes karakter, kan prosjektlederen eller ulike 

kommune-administrasjoner forberede disse sakene.  

Det legges fram en likelydende sak for kommunestyrene i Midsund og Nesset.  

 

 

 

 

 



FYLKESMANNEN

‘W I MØRE OG ROMSDAL
Vår dato Vår ref.

18.07.2016 2014/7006/FMM RVIVE/310
Saksbehandlar, innvaTstelefon Dykkar dato Dykkar ref.

prosjektlelar Vigdis Rotlid Vestad, 71 25 84 47

etter liste

Kommunereforma - samanslåing av kommunane Molde, Midsund og Nesset

til ein ny kommune

Fylkesmannen vil først få gratulere kommunane Molde, Midsund og Nesset med vedtaka om samanslåing til

ein ny kommune frå 1. januar 2020.

Kommunane går no inn i ein ny fase, der samarbeid om bygging av den nye kommunen vil bli høgt prioritert.

Bygging av ein ny kommune krev både politiske og administrative prosessar, og her er del tilsette ein viktig

ressurs.

Kommunane fekk eit brev frå Fylkesmannen datert 31. mars 2016 der det blei orientert om arbeidet med

kommunereforma i Møre og Romsdal fram til 1. oktober. I dette brevet blei det også gjeve melding om at

Fylkesmannen har avsett skjønnsmidlar til ei prosjektstilling til kvar ny kommune. Dette gjeld skjØnnsmidlar

for ei prosjektstilling i 2016, 2017, 2018 og 2019.

Måndag 3. oktober vil Fylkesmannen legge fram si tilråding om ny kommunestruktur i Møre og Romsdal på

ein pressekonferanse kl 13.00.

Alle kommunar som slår seg saman i reformperioden vil bli likt behandla når det gjeld eingongskostnader,

reformstØtte og inndelingstilskotet, jf. Kommuneproposisjonen 2015. Kommunane sikrast vidareføring av fullt

basistilskot på 2016-nivå fram til samanslåinga gjennom ei eiga overgangsordning. Det nivået basistilskotet

har i 2016 gjev grunnlaget for berekning av inndelingstilskotet som varer i 15 år - med nedtrapping over

ytterlegare fem år.

Fylkesmannen vil med dette gje nye Molde kommune skjØnnsmidlar til ei prosjektstilling, pålydande

1 mill, kroner i 2016. Det same beløpet i skjønnsmidlar til denne stillinga vil også bli gjeve i åra fram til 2020,

sjå over. Prosjektstillinga er eit klarsignal frå fylkesmannen til å gå i gang med samanslåingsprosessen, og

stillinga er tenkt som eit tillegg til omstillingskostnadane i bygging av den nye kommunen. Kommunane har no

ei unik moglegheit til nytenking og innovasjon for sine oppgåver og oppgåveløysing.

Vi vil etter ferien kome nærare tilbake med vilkår for desse skjønnsmidlane i eit eige brev, der vi også vil be

om eit arbeidsmøte i høve til denne tildelinga. Fylkesmannen ber om at vi får melding om kven av

kommunane som skal stå som mottakar av desse skjønnsmidla.

Kontaktperson: Vigdis Rotlid Vestad, mobil 99 15 85 49, e-post: fmmrvivefylkesmannen.no

Med ht

Lodve Solholm
Fylkesmann

Fvlkesmannen i Møre og Romsdal — Postboks 2520. 6404 MOLDE -71 25 8400- fmmroostmottaktfvIkesmannen.no — Oreanisasionsnr: 974 764 067



Inndelingslovens kap. VI 
 
Gjennomføring av vedtak om samanslåing og vedtak der ein kommune eller eit 
fylke blir delt, og dei einskilde delane blir lagde til andre kommunar eller fylke 
0 Overskrifta endra med lov 21 juni 2013 nr. 94 (ikr. 1 jan 2014, etter res. 21 juni 2013 nr. 735). 
 
 

§ 25. Felles kommunestyre- eller fylkestingsmøte 

Når det er gjort vedtak om samanslåing av to eller fleire kommunar eller deling av kommunar som 
nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, skal Fylkesmannen snarast mogleg kalle saman til eit felles møte 
med dei aktuelle kommunestyra. Ved samanslåing eller deling av kommunar som nemnt i § 3 andre 
ledd bokstav b, kallar departementet saman kommunestyra dersom kommunane ligg i ulike fylke. 
Ved samanslåing eller deling av fylke som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, kallar departementet 
saman fylkestinga. Departementet kan gjere unntak frå kravet om slikt felles møte. På slike 
fellesmøte skal følgjande saker drøftast: 
a) forslag til namn på den nye kommunen eller det nye fylket 
b) talet på medlemmer i det nye kommunestyret eller fylkestinget 
c) kriterium for samansetjing av og funksjonar til fellesnemnd etter § 26 i denne lova 
d) val av revisor for verksemda i fellesnemnda 
e) oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringa av samanslåinga 
0 
Endra med lover 21 juni 2013 nr. 94 (ikr. 1 jan 2014, etter res. 21 juni 2013 nr. 735), 17 juni 2016 nr. 60 (ikr. 1 juli 2016, 
etter res. 17 juni 2016 nr. 681). 
 
 

§ 26.Fellesnemnd 

Ved samanslåing av kommunar eller fylkeskommunar og ved deling som nemnt i § 3 andre ledd 
bokstav b skal det opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga 
eller delinga. Nemnda bør spegle av innbyggjartalet i dei enkelte kommunane eller 
fylkeskommunane. Det skal likevel vere minimum tre medlemmer i nemnda frå kvar kommune eller 
fylkeskommune. Fellesnemnda blir valt av og blant medlemmene i kommunestyret eller fylkestinget. 
Også medlemmer av kommunerådet eller fylkesrådet kan veljast. Nemnda vel sjølv leiar og nestleiar. 
Reglane i kommunelova om val og saksbehandling i folkevalde organ gjeld elles tilsvarande. 
Kommunane eller fylkeskommunane kan også opprette eit felles partssamansett utval etter 
kommunelova § 25 for behandling av saker som gjeld forholdet mellom den nye eininga som 
arbeidsgivar og dei tilsette. 
Fellesnemnda skal ta hand om det førebuande arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for 
det første driftsåret etter at samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, er sett 
i verk. Nemnda skal i sin verkeperiode gi fråsegn til departementet om årsbudsjetta og 
økonomiplanen for dei kommunane eller fylkeskommunane saka gjeld. 
Andre arbeidsoppgåver og fullmakter for nemnda blir fastsette i reglement som må vedtakast i alle 
kommunestyra eller fylkestinga. Kvar av kommunane eller fylkeskommunane kan be departementet 
om å ta avgjerd i slike spørsmål dersom det ikkje er mogleg å kome til semje. 
Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også tilsetjing av 
administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala. 
Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i interkommunalt samarbeid om revisjon eller 
vidareføre avtale med annan revisor. Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt 
vedtak skjer etter innstilling frå kontrollutvala. 
Fellesnemnda kan gi eit arbeidsutval myndigheit til å gjere vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikkje 
er av prinsipiell art. 
Reglane i kommunelova om møte- og talerett for ordførar, leiar av kommuneråd eller fylkesråd, 
administrasjonssjef og tilsette gjeld tilsvarande for nemnda. Reglane i § 59 om lovlegkontroll gjeld 



tilsvarande for avgjerder fellesnemnda tek. 
Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret eller fylkestinget er 
konstituert etter reglane i § 27. 
 
Endra med lover 8 feb 2013 nr. 7 (ikr. 1 juli 2013, etter res. 8 feb 2013 nr. 144), 21 juni 2013 nr. 94 (ikr. 1 jan 2014, etter 
res. 21 juni 2013 nr. 735), 17 juni 2016 nr. 60 (ikr. 1 juli 2016, etter res. 17 juni 2016 nr. 681). 
 

§ 27.Konstituering av nytt kommunestyre eller fylkesting 

 
Når det er gjennomført val til kommunestyre eller fylkesting i løpet av september månad året før ei 
samanslåing eller deling som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, blir sett i verk, skal det nyvalte 
kommunestyret eller fylkestinget kallast saman til konstituerande møte innan utgangen av oktober 
månad. Leiaren av fellesnemnda kallar saman og leier møtet inntil ny ordførar er valt. Elles gjeld 
reglane i kommunelova § 17 nr. 1 til 3 om konstituerande møte o.a. i kommunestyre og fylkesting. 
Funksjonsperioden for kommunestyra og fylkestinga i dei kommunane og fylkeskommunane som skal 
slåast saman, varer inntil tidspunktet for iverksetjing av samanslåinga eller delinga som nemnt i § 3 
andre ledd bokstav b. Deira ansvar og fullmakter er likevel avgrensa til det som er nødvendig for å 
avslutte verksemda i dei eksisterande einingane. 
0 Endra med lov 21 juni 2013 nr. 94 (ikr. 1 jan 2014, etter res. 21 juni 2013 nr. 735). 
 
 

§ 28.Lovlegkontroll 

 
Departementet kan føre kontroll med lovlegheita av budsjettvedtaka i kommunar og 
fylkeskommunar når utgreiing om samanslåing eller deling som nemnt i § 3 andre ledd bokstav b, er 
sett i gang. 
0 Endra med lov 21 juni 2013 nr. 94 (ikr. 1 jan 2014, etter res. 21 juni 2013 nr. 735). 
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Søknad om tildeling av skjønnsmidler til arbeidet med 
kommunereformen 
 
Vi viser til brev av 29. februar 2016 om tildeling av skjønnsmidler til arbeidet med kommune-

reformen, og til senere dialog med ass. fylkesmann Rigmor Brøste der vi fikk utsatt 

søknadsfristen for disse midlene fra 20. til 31. august 2016. 

Midsund, Nesset og Molde kommuner har som kjent gjort vedtak om å etablere en ny 

kommune sammen. Den 26. august ble det første felles møte etter at vedtakene ble gjort 

avholdt mellom ordførere, varaordførere og rådmenn i de tre kommunene.  Blant sakene på 

dagsorden sto søknad om skjønnsmidler.  På vegne av de tre kommunene, har Molde 

kommune utarbeidet denne søknaden. 

I brevet av 29. 02.16 fra Fylkesmannen står det at prosjekt som innebærer satsing på 

innovasjon vil bli prioritert fram mot 2020.  De tre kommunene er enige om at det i denne 

fasen av prosessen er svært viktig å få belyst sentrale forhold i intensjonsavtalene som det 

er usikkerhet rundt, noe vi forventer forståelse for.  Dette gjelder blant annet interkommunalt 

samarbeid, lokaldemokratimodeller og framtidig pensjonskasse. 

 

Interkommunalt samarbeid 

Molde kommune er part i over 50 ulike interkommunale i avtaler/samarbeid/IKS.  Nesset og 

Midsund kommuner inngår i mange av disse, men er i tillegg part i avtaler/samarbeid/IKS der 

Molde kommune ikke er part (bl.a. revisjon, IKT, barnevern, legevakt).  Vi ønsker å gjøre en 

detaljert gjennomgang av alle avtaler/samarbeid/IKS som en eller flere av de tre 

kommunene er part i og kartlegge de enkelte avtalene, herunder innhold, forpliktelser, 

økonomi, løpetid, oppsigelsestid og vilkår for uttreden/oppløsning. Når dette kartleggings-

arbeidet er gjennomført, må den nye kommunen sammen med nabokommunene, gå 

gjennom behovet for fortsatt interkommunalt samarbeid og utarbeide en plan for den 

strategiske utviklingen av dette samarbeidet.  
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Lokaldemokratimodeller 

Hvordan lokaldemokratiet kan ivaretas og styrkes i den nye kommunen har vært et viktig 

tema i intensjonsavtaleforhandlingene.  Vi ønsker å gjøre et grundig utredningsarbeid knyttet 

til dette, der ulike modeller for å sikre aktiv politisk deltakelse i alle deler av den nye 

kommunen blir beskrevet. Utredningsarbeidet vil kunne danne grunnlag for utprøving av en 

pilot i den første kommunestyreperioden etter etablering av den nye kommunen, slik det er 

beskrevet i intensjonsavtalen med Nesset kommune.  

Pensjonskasse 

Molde kommune er den eneste kommunen i fylket med egen pensjonskasse.  Midsund og 

Nesset har pensjonskasse i KLP.  Det er behov for å gjennomføre en uhildet, ekstern 

utredning som bakgrunn for det endelige valget av framtidig pensjonskasse for den nye 

kommunen.   

 

Midsund, Nesset og Molde kommuner søker om til sammen 1,5 mill. kroner til gjennomføring 

av de omtalte prosjektene, og ber om et møte med Fylkesmannen der vi får anledning til å 

utdype søknaden nærmere.  

 

Midlene for den felles prosjektstillingen som vi har fått tilsagn om i brev av 18. juli 2016, skal 

forøvrig utbetales til Molde kommune. 

 
 
 
 
Arne Sverre Dahl  
  
  
  
 

Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvendelse i denne saken 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
Kopi til: 
Nesset kommune v/rådmannen    
Midsund kommune v/rådmannen    
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Nesset Kraft AS - Oppfølging av selskapskontroll 

Vedlegg 

1 Retningslinjer for eiermøte i Nesset Kraft A1 

2 Eierstrategi Nesset Kraft AS 

3 Rapport fra selskapskontroll i Nesset Kraft AS 

4 Oppfølging av selskapskontroll i Nesset Kraft AS 

5 Eierstrategi  Nesset Kraft AS - revidert 29.09.16 

6 Retningslinjer for eiermøte i Nesset Kraft AS - revidert 29.09.2016 

7 Formannskapets forslag 06.10.16 - Eierstrategi Nesset Kraft AS 

8 Formannskapets forslag 06.10.16 - Retningslinjer for eiermøter Nesset Kraft 

 
 

Rådmannens innstilling 

Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 

 

Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og vedlagte 
eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 

 

Nesset kommunestyret forutsetter at Nesset Kraft AS innretter seg etter til det nye lovene som er 
vedtatt angående skille mellom de konkurranseutsatte aktivitetene og monopolvirksomhet. 

 

Nesset kommunestyret krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i generalforsamlingen. 

 

Behandling i Nesset formannskap - 08.09.2016  

Toril Melheim Strand fremmet følgende forslag: 

 

Arkiv:  
 

Arkivsaksnr: 2016/877-1 
 

Saksbehandler:  John Walseth 



Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 

 

Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og 
vedlagte eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 

 

Nesset kommunestyre forutsetter at Nesset Kraft AS forbereder seg på å gjennomføre 
iverksetting av de nye lovene som er vedtatt angående skille mellom de konkurranseutsatte 
aktivitetene og monopolvirksomhet innen tidsfristen. 

 

Nesset kommunestyre krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i 
generalforsamlingen. 

 

Forslaget fra Toril Melheim Strand ble satt opp mot rådmannens innstilling.  

 

Toril Melheim Strands forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og 
falt.  

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 08.09.2016 

Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 

 

Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og vedlagte 
eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 

 

Nesset kommunestyre forutsetter at Nesset Kraft AS forbereder seg på å gjennomføre iverksetting 
av de nye lovene som er vedtatt angående skille mellom de konkurranseutsatte aktivitetene og 
monopolvirksomhet innen tidsfristen. 

 

Nesset kommunestyre krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i generalforsamlingen. 

 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 22.09.2016  

Ole Marvin Aarstad fremmet følgende forslag til endring i retningslinjene for eiermøte: 

 

Siste avsnitt endres til følgende: «Eier fører protokoll for møtene. Denne oversendes eiere, 
styret og daglig leder til orientering». 

 

Høyre fremmet følgende forslag til endring i retningslinjene:  

 

 Tredje kulepunkt under innkalling strykes. 

 Fjerde kulepunkt endres til følgende: «Innkalling skal utsendes senest 1 uke før møtet» 

 

Kulepunktene under innkalling i retningslinjene ble stemt over hver for seg: 

 

Kulepunkt 1: rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt  

Kulepunkt 2:  rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

Kulepunkt 3:  Høyres forslag fikk 5 stemmer og falt. Rådmannens forslag fikk 16 stemmer og ble 
vedtatt. 



Kulepunkt 4: Høyres forslag fikk 6 stemmer og falt. Rådmannens forslag fikk 15 stemmer og ble 
vedtatt. 

Kulepunkt 5:  rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Kulepunkt 6: rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Ole Marvin Aarstads forslag om endring i siste avsnitt ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Deretter ble eierstrategien behandlet. 

 

Høyre fremmet følgende forslag til endring: 

 

I nest siste avsnitt på side 6 strykes de to siste setningene, slik at avsnittet blir som følger: 
«Investeringer knyttet til forretningsområder som ikke inngår i selskapets 
kjernevirksomhet skal være gjenstand for særlig risikovurdering».  

 

 Siste avsnitt på side 6, «- å stille krav til styreforsikring» strykes i sin helhet. 

 

I første avsnitt av punkt 6, side 7, strykes andre, tredje og fjerde setning. I femte setning 
endres ordet «bedriftsforsamlingen» til «generalforsamlingen». 

 

Kapitlene i eierstrategien ble stemt over hver for seg. 

 

Kapittel 1: rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 2: rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt, med merknad om at siste kulepunkt 
redigeres i forhold til at det mangler et ord til slutt. 

Kapittel 3: rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 4: rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Kapittel 5: Høyres forslag til endring fikk 11 stemmer og ble vedtatt.  

 

Arbeiderpartiet fremmet følgende utsettelsesforslag: 

 

 Saken om retningslinjer for eiermøter og eierstrategi for Nesset Kraft AS utsettes. 
Administrasjonen foretar gjennomgang/redigering før ny behandling i 
formannskap og kommunestyre. 

 

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Nesset kommunestyre – 22.09.2016 

Saken om retningslinjer for eiermøter og eierstrategi for Nesset Kraft AS utsettes. 
Administrasjonen foretar gjennomgang/redigering før ny behandling i formannskap og 
kommunestyre. 

 

 

Behandling i Nesset formannskap - 06.10.2016  

Først ble revidert eierstrategi pr. 29.09.2016 gjennomgått. 

 

Det ble enighet om følgende forslag til endring: 

 



I femte avsnitt i kapittel 5 formateres teksten slik det fremgår tydeligere hva som er 
kjernevirksomhetsområdene. 

 

I første avsnitt i kapittel 6 strykes andre, tredje, fjerde, femte og sjette setning, og erstattes 
med følgende: «Generalforsamlingen velger valgkomite som består av tre medlemmer, 
med varamedlem i rekkefølge, hvorav ett medlem er på valg hvert år. Valgperioden er 3 
år.» 

 

I andre avsnitt i kapittel 6 strykes første, tredje og sjette kulepunkt. 

 

I kapittel 7, punkt 7.2 skal følgende føyes til som siste setning i avsnittet Eierstrategi overfor 
Nesset Kraft AS: «Eiermøter i Nesset Kraft AS gjennomføres i tråd med egne retningslinjer.» 

 

Deretter ble retningslinjene gjennomgått. 

 

Det ble enighet om følgende forslag til endring: 

 

 Tredje kulepunkt under innkalling strykes. 

 Fjerde kulepunkt endres til følgende: «Innkalling skal utsendes senest 1 uke før møtet.» 

Sjette kulepunkt endres til følgende: «Nesset kommune eller styret i Nesset Kraft AS kan ta 
initiativ til å innkalle til eiermøter når det anses hensiktsmessig.» 

 

Rådmannens innstilling, med formannskapets endringer, ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak i Nesset formannskap – 06.10.2016 

Det vises til selskapskontroll i Nesset Kraft AS datert 10.04.15 og brev av 26.02.16 fra 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. 

 

Nesset kommunestyre vedtar vedlagte retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS og vedlagte 
eierstrategi for Nesset Kraft AS 2016 – 2019. 

 

Nesset kommunestyret forutsetter at Nesset Kraft AS innretter seg etter til det nye lovene som er 
vedtatt angående skille mellom de konkurranseutsatte aktivitetene og monopolvirksomhet. 

 

Nesset kommunestyre krever ikke at låneopptak skal forankres i vedtak i generalforsamlingen. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal gjennomførte selskapskontroll av Nesset Kraft AS 
våren 2015. Denne ble behandlet av Kontrollutvalget i Nesset kommune 27.04.15. Nesset kommune 
vedtok i møte 21.05.15 sak 44/15 følgende: 

 

1. Nesset kommunestyre tar rapporten « Selskapskontroll i Nesset kraft» til etterretning og slutter seg 
til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt under samlede vurderinger og 
anbefalinger. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 7 blir fulgt og 
påse at dette arbeidet gjennomføres. 

3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til 
kontrollutvalget på hvordan rapporten og anbefalingene er fulgt opp innen en periode på 12-18 mnd. 

 



I brev av 26.02.16 fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 har de oppsummert følgende anbefalinger til 
Nesset kommune angående selskapskontrollen: 

 

 Eier bør utarbeide beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet avklares hvem som skal skrive 
protokoll/oppsummering og hvem dette skal distribueres til. 

 Eier bør vurdere om det skal utarbeides en egen eierstrategi for Nesset kraft AS, og gjennom 
dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet. 

 Eier bør foreta en særlig vurdering sammen med Nesset Kraft AS om de konkurranseutsatte 
aktivitetene i selskapet fysisk og organisatorisk bør skilles fra monopolvirksomheten, jf. 
Eierskapsmeldingen punkt 1.3 nummer 5. 

 Eier bør ta stilling til om låneopptak over et gitt beløp skal forankres i vedtak i 
generalforsamlingen. 

 

Nesset kommune har fått utsatt fristen til 15.09.16 med å gi tilbakemelding til 
Kommunerevisjonsdistrikt 2. Kontrollutvalget i Nesset skal behandle saken i oktober. 

 

Vurdering 

Rådmannen har utarbeidet forslag til retningslinjer for eiermøter i Nesset Kraft AS. Disse beskriver 
hvem som skal/kan kalle inn til eiermøter, møteledelse/agenda/ og føring av protokoll. 

 

Det er utarbeidet et forslag til egen eierstrategi for Nesset Kraft AS for perioden 2016- 2019. 

 

Når det gjelder spørsmålet om skille ut de konkurranseutsatte aktivitetene i selskapet med det de 
har monopol på, foreslår rådmannen i samråd med daglig leder i Nesset kraft at Nesset Kraft AS 
må forholde seg til lover som gjelder på dette områder. Stortinget er vedtatt lovendringer 
angående å skille disse virksomhetene innen 2021. Lovendringen innebærer at nettvirksomheten 
må skilles ut som en egen juridisk enhet adskilt fra annen virksomhet. 

 

Når det gjelder eiers rolle ved større låneopptak er rådmannen av den oppfatning det er styret i 
Nesset Kraft AS som har inngående kompetanse til å foreta vurderinger på dette. 



  

  

Her kommer navn på avsender 

Nesset kommune 

Retningslinjer for eiermøte i Nesset Kraft AS 
 
Eiermøtet har ingen formell rolle forankret i lov eller selskapets vedtekter. Disse retningslinjene 
fastsetter derfor rammene for eiermøtet. 
 
INNKALLING 
• Nesset kommune, som aksjonær/eier, skal ta initiativ til å innkalle til eiermøte. 
• Det skal avholdes minst ett eiermøte årlig.  
• Møtet skal avholdes minimum 4 uker før ordinær generalforsamling. 
• Innkalling skal utsendes senest 3 uker før møtet. 
• Innkallingen sendes ut fra Nesset kommune og skal inneholde forslag til agenda med 
saksdokumenter som gir grunnlag for eierne til å gi råd/ fatte vedtak i de sakene eiermøtet skal 
behandle. 
• Nesset kommune eller styret i Nesset Kraft AS kan ta initiativ til å innkalle til eiermøter 
når det anses hensiktsmessig å foreta en uformell drøfting av aktuelle saker. 
 
MØTELEDELSE 
Møteleder velges av møtet. 
 
AGENDA 
Eiermøtet er i hovedsak rådgivende overfor styret og daglig leder. 
 
PROTOKOLL 
Eier fører protokoll fra møtene. Denne oversendes eiere og styret til orientering. 
 
 
Vedtatt…………………….. 
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1.    INNLEDNING 

Nesset kommunestyret fattet vedtak 17. august 1973 om partslaget P/L Nesset kraft og Eresfjord og 
Vistdal kommunale kraftlag fra denne dagen skulle slås sammen til ett kraftverk under navnet 
Nesset kommunale kraftverk. 
 
Med dette var all kraftforsyning i Nesset samlet under en ledelse. Under denne organisasjonsformen 
fungerte bedriften fram til utgangen av 1999. 
 
En ny epoke i kraftverkets historie ble markert ved at kommunestyret den 20.09.99 vedtok å endre 
organisasjonsformen og stifte nytt selskap. 
 
Fra og med 1. januar år 2000 ble Nesset kommunale kraftverk omgjort til eget aksjeselskap under 
navnet NESSET KRAFT AS. 
 
Nesset Kraft AS er 100% eid av Nesset kommune hvor 150 aksjer med pålydende kr 100.000,- danner 
aksjekapitalen. 
 
Nesset Kraft AS har sine forretningsområder innenfor følgende: 

•Kraftproduksjon  
•Distribusjon  
•Energiomsetning  
•Bredbånd  
•Fiber 

 

2.    MÅLSETTING 

 Nesset Kraft AS skal gjennom en samfunnsansvarlig profil være en pådriver for utvikling av 
vårt lokalsamfunn.  

 Nesset Kraft AS skal være en sikker og rasjonell leverandør av energi basert på et godt 
utviklet HMS-system.  

 Innen eget område eie ledningsbunden infrastruktur for energi, bredbånd, telefoni og 
fjernsyn.   

 Primært arbeide aktivt for den beste service overfor våre kunder innen vårt 
forsyningsområde.  

 Tilby produktsammensetninger til sluttbrukere som kunden etterspør.  

 Inngå samarbeid med andre der dette vil fremme og styrke NK AS sin framtidige eksistens.  

 Arbeide for en rasjonell, sunn og miljømessig forsvarlig utnyttelse av egne 
 

3.    EIERSTRATEGI 

Eierstrategien skal bidra til å styrke og tydeliggjøre Nesset kommunes eierstyring av Nesset Kraft 
AS. Eierstrategien vil bl.a. fastsette rammene for kommunens eierstyring og uttrykke forventninger 
til selskapets virksomhet. Selskapets styrende organ og eier har ansvaret for å operasjonalisere 
strategien. 
 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal gjennomførte på vegne av kontrollutvalget en 
selskapskontroll i Nesset Kraft AS våren 2015. Revisjonen anbefalte i sin rapport kommunen som 
eier, å vurdere om det skal utarbeides en egen eierstrategi for Nesset Kraft AS hvor en tydeliggjør 
sine strategier for selskapet. Administrasjonen har tatt initiativ til utarbeidelse av et utkast til 
eierstrategi på bakgrunn av ovennevnte anbefaling. 
  
Nesset kommune har en målsetting om å være en aktiv, tydelig, forutsigbar og langsiktig eier av 
Nesset Kraft AS. De følgende kapitlene vil redegjøre nærmere for hvordan Nesset kommune skal 
utøve eierstyring i tråd med de aktuelle perspektivene. 
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4.    NESSET KOMMUNE SKAL VÆRE EN AKTIV EIER 

Nesset kommune skal være en aktiv eier gjennom; 

 

- en aktiv deltakelse i selskapets eierorgan 
Kommunens eierstyring skal utøves gjennom selskapets eierorgan. Eier utøver den øverste 
myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen. Innkalling, saksliste og saksdokumenter til 
generalforsamlingen skal oversendes kommunen uten ugrunnet opphold og ikke senere enn 7 dager 
i forkant av møtet. Kommunens representanter i eierorganet skal avklare/drøfte saker av uvanlig art 
eller stor strategisk betydning med relevant politisk organ i forkant av eierorganets behandling av 
saken. 
 
Nesset kommune kan ved behov kreve at en bestemt sak behandles på ordinær generalforsamling, jf 
aksjelovens § 5-11. Nesset kommune kan videre kreve at styret innkaller til ekstraordinær 
generalforsamling når kommunen anser det som nødvendig at en spesifikk sak behandles av 
eierorganet, jf aksjelovens § 5-6. Nesset kommune kan om nødvendig også fremme forslag om 
granskning på generalforsamlingen, jf § 5-25. 
 

- å ta initiativ til å avholde eiermøter 
Nesset kommune, som aksjonær/eier, skal ta initiativ til å innkalle til årlig eiermøte (i hht 
retningslinjer for eiermøte). Utover årlig møte, kan Nesset kommune eller styret i Nesset Kraft AS ta 
initiativ til å innkalle til et eiermøte hvis det er behov for en uformell drøfting av en bestemt sak eller 
det oppfattes som formålstjenlig for behandlingen av sak. 
 

- å innkalle til kontaktmøter 
Nesset kommune kan ta initiativ til å avholde kontaktmøter mellom Nesset kraft AS og relevant 
politisk organ i kommunen. Kontaktmøtene skal sikre tilfredsstillende informasjonsutveksling 
mellom selskapet og kommunen. 
 
Nesset Kraft AS kan også ta initiativ til å avholde kontaktmøter med eier. 
 
Kontaktmøtene og eiermøtene skal ikke undergrave eierorganets funksjon. En sentral forutsetning 
for kontaktmøter/eiermøter er at den konkrete eierstyringen skal utøves av eierorganet.  
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- å sette Nesset Kraft AS på den politiske dagsorden 
Rådmannen skal hvert år informere kommunestyret om selskapets utvikling, nøkkeltall, 
selskapets evaluering av omdømme, viktige hendelser siste år mv. Denne rapporteringen kan utføres 
gjennom egen resultatrapportering, eierskapsmeldingen eller ved å legge fram selskapets 
årsberetning/ årsregnskap. 
 
Kommunestyret vil videre ha anledning til å behandle kommunens eierskap i Nesset Kraft AS ved 
jevnlige revideringer av eierstrategien overfor selskapet. Kommunestyret vil også behandle 
enkeltsaker hvor selskapet er part når den aktuelle saken inngår i kommunestyrets 
myndighetsområde eller er av stor strategisk og/eller prinsipiell betydning. 
 
Rådmannen skal legge til rette for den politiske eierstyring av selskapet. 

 

- å anvende Nesset Kraft AS som samarbeidspartner 
Nesset Kraft AS er heleid av Nesset kommune. Det kommunale eierskapet legger til rette for at 
kommunen kan anvende selskapet aktivt som et virkemiddel i implementeringen av regionale 
strategier. Det kommunale eierskapet i Nesset Kraft AS bidrar også til å sikre at viktig kompetanse 
beholdes i kommunen. 
 
Eier kan benytte Nesset Kraft AS som et virkemiddel, herunder nyttiggjøre seg av selskapets 
kompetanse, ved å involvere selskapet i ulike prosjekter eller samarbeid.  
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Nesset Kraft As og Nesset kommune skal med utgangspunkt i felles mål og strategier arbeide for å 
fremme kommunens interesser innenfor saksområder som forsyningssikkerhet, hjemfallsinstituttet 
mv. 

 

5.    NESSET KOMMUNE SKAL VÆRE EN TYDELIG EIER 

Nesset kommune skal være en tydelig eier gjennom; 

 

- åpenhet knyttet til kommunens eierstyring 
Det skal være åpenhet knyttet til kommunes eierstyring basert på prinsippet om meroffentlighet. 
Nesset kommune forutsetter også at Nesset Kraft AS praktiserer meroffentlighet knyttet til 
konsernets virksomhet. 

 

- å uttrykke motivasjonen for eierskapet i Nesset Kraft AS 
Nesset kommunes eierskap i Nesset Kraft AS kan karakteriseres som både finansielt og industrielt 
motivert. Disse definisjonene kan imidlertid anses som ytterpunkter. Nesset kommunes motivasjon 
for eierskapet i Nesset Kraft AS kan følgelig defineres som et balansepunkt mellom finansielt og 
industrielt eierskap. 
 
Nesset kommune forventer et forutsigbart utbytte fra Nesset Kraft AS. Nesset kommune ønsker 
samtidig å sikre en kapitalisering av selskapet som muliggjør en langsiktig videreutvikling av Nesset 
Kraft AS som en regional vekstmotor. 
 

- å definere Nesset Kraft ASs kjernevirksomhet 
Selskapets vedtektsfestede formål fastsetter den ytre rammen for selskapets virksomhet. Selskapets 
virksomhet endrer kontinuerlig karakter på bakgrunn av endringer i rammevilkår, markedsforhold, 
teknologisk utvikling mv. Det vil således være hensiktsmessig at eier spesifiserer selskapets formål 
ved å definere hva som anses for å være selskapets kjernevirksomhet. 
 
Nesset kommune legger til grunn at Nesset Kraft AS skal være en bedrift med kjernevirksomhet 
innenfor forretningsområdene kraftproduksjon, distribusjon, energiomsetning, bredbånd og fiber, og 
virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. Eier er særlig opptatt av at Nesset Kraft AS 
skal sørge for en sikker, miljøvennlig og rasjonell energiforsyning til selskapets kunder i Nesset 
kommune.  
 
Nesset Kraft ASs energiproduksjon omfatter per i dag hovedsakelig produksjon av vannkraft. Nesset 
Kraft ASs engasjement i ev andre ulike energikilder skal være gjenstand for en grundig vurdering av 
miljømessige, samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske aspekter. Nesset Kraft AS skal sørge for 
effektiv distribusjon og god forsyningssikkerhet i selskapets forsyningsområde.  
 
Som det fremkommer ovenfor inngår forretningsområdet bredbånd i Nesset Kraft ASs 

kjernevirksomhet. Nesset Kraft AS kan forestå utbygging av infrastruktur i form av fibernett samt 

muligheter for å tilby ulike innholdstjenester. Nesset Kraft AS skal videre søke å realisere eventuelle 
positive synergieffekter som oppstår i krysningsfeltet mellom forretningsområdene energi og 
bredbånd. 
 
Nesset kommune forutsetter at Nesset Kraft ASs virksomhet innenfor både eksisterende og 
nyutviklede forretningsområder vil generere en positiv avkastning. 

 

- å uttrykke forventninger til avkastning/utbytte 
Bedriftens virksomhet skal drives etter sunne forretningsmessige prinsipper med klar 
virksomhetsstyring og åpenhet. Virksomheten skal sikre eierne konkurransemessig 
utbytte/avkastning, som kan måles i forhold til alternative plasseringer med tilsvarende risiko. 
Nesset kommune forventer et konkurransedyktig og forutsigbart utbytte fra Nesset Kraft AS. 
Utbyttepolitikken vil påvirke kapitaliseringen av selskapet. Nesset kommune ønsker å sikre en 
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effektiv kapitalisering av Nesset Kraft AS gjennom å balansere kravet om et høyt utbytte med 
selskapets behov for kapital til å utvikle virksomheten i tråd med gjeldende eier- og 
forretningsstrategi. Dette vil kunne lede til en høy verdiskapning som igjen vil muliggjøre at 
selskapet kan utdele et høyt utbytte på lang sikt. 
 
Utbyttepolitikken skal skape forutsigbarhet både for eierne og selskapet. Forutsigbarhet oppnås ved 
at styret hvert år i oktober forelegger eierne en rullert treårig utbytteprognose basert på selskapets 
reviderte langtidsprognose. Generalforsamlingen vedtar årets utbytte etter forslag fra styret. Årlig 
utbytte skal utdeles i tråd med kapittel 8 i aksjeloven. 
 

- å uttrykke forventninger til verdiskapning og samfunnsnytte 
Nesset Kraft AS skal skape verdier for eierne og samfunnet gjennom kjernevirksomheten. Nesset 
Kraft AS skal videre bidra til økt verdiskapning i regionen gjennom en aktiv og langsiktig 
næringsutvikling med tilknytning til kjernevirksomheten. Nesset Kraft AS skal også bidra til økt 
verdiskapning gjennom å tilby samfunnsnyttige og kundeorienterte tjenester samt utbygging av 
effektiv og miljøvennlige infrastruktur.  

 

- å uttrykke forventninger til Nesset Kraft ASs forretningsdrift 
Nesset Kraft AS forvalter betydelige verdier på vegne av eier. Bruttoverdien av Nesset Kraft AS ble i 
2015 anslått til ca. 200 mill. kroner. Nesset Kraft AS er således en viktig samfunnsaktør som skal 
skape verdier for kundene, eier og samfunnet. 
 
Eier forventer at verdiene skapes på en samfunnsansvarlig måte. Samfunnsansvar skal 
være en integrert del av bedriftens virksomhet. Nesset Kraft AS kan utøve samfunnsansvar gjennom 
en sunn forretningsdrift som medfører høy verdiskapning og sysselsetting. Begrepet 
samfunnsansvar omfatter imidlertid også andre sider ved Nesset Kraft ASs forretningsførsel, 
herunder hvordan selskapets virksomhet påvirker omverden. Eier, kunder, ansatte og andre 
interessenter vil forvente at selskapets virksomhet foregår på en måte som er etisk, miljømessig og 
sosialt forsvarlig. 
 
En høy etisk standard er også avgjørende for selskapet omdømme. For et selskap som forvalter store 
verdier på vegne av fellesskapet er det særskilt viktig å ha tillitt blant interessentene. 
 
Eier forventer at Nesset Kraft AS; 

- Utarbeider og følge opp etiske retningslinjer. 
- Utarbeider samfunnsregnskap. 
- Rapporterer i tråd med ”bærekraftig-utvikling prinsippet”, herunder at selskapet 

integrerer økonomisk, miljømessig og sosial rapportering. 

 

- å utrykke forventninger til selskapets risikoeksponering 
Nesset Kraft AS skal i henhold til formålet skape verdier for kundene, eier og samfunnet. Eier forventer at 
selskapet skaper verdiene med utgangspunkt i en risikoprofil som kan karakteriseres som moderat. 
Nesset Kraft AS skal således ikke foreta disposisjoner som medfører en høy risiko for at selskapet 
ikke kan imøtekomme eiers forventninger til utbyttenivå. Nesset Kraft AS skal heller ikke foreta 
disposisjoner som reduserer selskapets evne til å ivareta en tilfredsstillende forsyningssikkerhet eller 
selskapets posisjon og ansvar i den regionale utviklingen. 
 
Investeringer knyttet til forretningsområder som ikke inngår i selskapets kjernevirksomhet skal være 
gjenstand for en særskilt risikovurdering. Den akseptable risikoen forbundet med et engasjement vil 
være lavere når engasjementet ikke er direkte relatert til selskapets kjernevirksomhet. Medlemmene i 
bedriftsforsamlingen skal på vegne av eier vurdere risikoen forbundet med investeringer av et 
betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser. 

 

- å stille krav til styreforsikring 
Nesset kommune forventer at Nesset Kraft AS tegner styreforsikring på vegne av medlemmene av 
styret. Styreforsikringen skal minimum dekke et eventuelt økonomisk ansvar som følge av 
uaktsom adferd som har voldt skade for selskapet, eier eller andre, jf aksjeloven § 17-1. 
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6.    NESSET KOMMUNE SKAL VÆRE EN FORUTSIGBAR OG   

LANGSIKTIG EIER 

 

Nesset kommune skal være en forutsigbar og langsiktig eier gjennom; 

 

- å fastsette retningslinjer for styresammensetning 
Eier har et ansvar for å sikre at det oppnevnes et styre som har kompetanse, kapasitet og mangfold 
ut i fra selskapets egenart. Generalforsamlingen skal annethvert år oppnevne en valgkomité 
bestående av fem medlemmer. Valgkomiteens arbeid skal bygge på prinsippet om likebehandling av 
eierne. Komiteens sammensetning bør reflektere eierinteressene i virksomheten. Valgkomiteen skal 
fremme innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av styre, herunder leder og nestleder. Komiteens 
innstilling skal begrunnes. Valgkomiteen skal utarbeide innstillingen i tråd med følgende kriterier; 
- det er ønskelig at styret skal som kollegium ha erfaring og kompetanse innen følgende områder; 
 

 Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen 
samt kunnskap om konkurrerende virksomheter. 

 Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie, 
forretningsområder, strategi mv. 

 Spesialkompetanse og erfaring innen områder som juss, økonomi/finans/regnskap, 
risikostyring, markedsføring eller tekniske fag. 

 Kunnskap og erfaring innen offentlig forvaltning. 

 Erfaring knyttet til styrearbeid 

 Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser. 
 

- Styret skal sammensettes i tråd med gjeldende lovkrav, herunder kommunelovens krav om 
kjønnsrepresentasjon i kommunalt heleide aksjeselskap, aksjelovens bestemmelser om 
styresammensetning mv.  
 
Fordeler ved representasjon fra den politiske ledelsen i eier skal vurderes opp mot 
forvaltningslovens regler om habilitet, jf endringene i fvl. § 6 første ledd bokstav e, som trer i kraft 
01. november 2011. Rekruttering fra administrasjonen i eierkommunen skal tilsvarende vurderes 
opp mot forvaltningslovens regler om habilitet. 
Styret har et selvstendig ansvar for å iverksette tiltak for å videreutvikle egen kompetanse. Styret 
skal også årlig evaluere eget arbeid og kompetanse. 

 

- å utvikle og revidere en langsiktig eierstrategi 
Nesset kommune skal bidra til å skape forutsigbarhet for Nesset Kraft AS ved å utøve kommunens 
eierstyring i tråd med en langsiktig eierstrategi overfor selskapet. Eierstrategien skal revideres 
minimum én gang hver kommunevalgperiode. Dette vil være korresponderende med styrets 
melding til eieren, som således får funksjon som innspill til revisjon av eierstrategien. 
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7.    VEDLEGG 

7.1 Aksjonærer 

Nesset Kraft As er 100 % eid av Nesset kommune. Kommunestyret med sine 21 representanter 
defineres som eier.  
 

7.2 Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets 

virksomhet 

Vedtekter 
Vedtektene for Nesset Kraft AS ble vedtatt på generalforsamling den 23. november 1999. Vedtektene 
er sist endret på generalforsamling den 22. mai 2008. Vedtektene angir selskapets formål og innehar 
bestemmelser om bl.a. sammensetning og myndighet til selskapets styrende organ. 
 

Eierstrategi overfor Nesset Kraft AS 
Kommunenes eierstyring av Nesset Kraft reguleres av aksjeloven. Kommunenes eierstyring 
reguleres videre av den til enhver tid gjeldende eierstrategien overfor Nesset Kraft. Eierstrategien 
uttrykker også eiernes mål, forventninger og strategier for selskapets virksomhet. Eierstrategien skal 
revideres minimum én gang i kommunevalgperioden. 

 

7.3 Organisering av selskapet 
Eier utøver den øverste myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen. Styret velges i hht. 
bedriftens vedtekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virksomheten ledes av daglig leder og er organisert med 3 avdelinger innenfor områdene drift, 

tilsyn og økonomi. 
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7.4 Medeierskap og allianser 
Det vises til Nesset kraft AS sine vedtekter, § 3, hvor det står at selskapet skal alene eller sammen 

med andre drive med energirelatert virksomhet. Nesset Kraft som et lite e- verk har mange 

komplekse utfordringer og har derfor sett det som formålstjenlig å løse disse gjennom samarbeid 

med andre. 

 

Medeierskap Eierandel 

Trønderkraft AS 5,9 % 

Energi 1 Kraft AS 10 % 

Energialliansen AS 4 % 

Nesset næringsforum 13,25 % 

SuCom As 15 %  

Langfjordkraft As 50 % 

Smathub AS 1,65 % 

 

 

 

 

 



Kommunerevisjonsdistrikt 2

Møre og Romsdal

Telefon: 71 11 14 54 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - hovedkontor
Telefaks: 71 11 10 28
Mobll91 70 81 99
E-post eina~rsen@molde.kommune.no
Organlsa'sjonsR.:976 663 268

2,0 / q(9S-
Kontollutvalget i Nesset kommune
v/ Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Deresreferanse: Vårreferanse: Arkivkode: Sted/dato
EinarAndersen Molde10.4.2015

Rapport fra selskapskontroll i Nesset Kraft AS

Vi viser til Kontrollutvalget i Nesset kommune sin bestilling av selskapskontroll i Nesset
Kraft AS. Prosjektet er gjennomført, og rapport følger vedlagt for behandling i
kontrollutvalget.

Rapporten er i dag sendt elektronisk til kontrollutvalgssekretariatet.

mar Andersen
Forvaltningsrevisor

Vedlegg: Rapport 3/2015: «Selskapskontroll i Nesset Kraft AS»

Kopi vedlagt rapport:
Nesset kommune, 6460 Eidsvåg i Romsdal
Nesset Kraft AS, 6460 Eidsvåg i Romsdal

Kommunerevisjonsdistrikt 2 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,
Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fnena
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE



2 Telefon:  71 11 14  54 -direkte
Telefon:  71 11 10  00  -  hovedkontor

M R Telefaks:  71 11 10  28

“re Og O Mobil  917 oa 199
E-post: elnar.andersen@molde.kommune.no

lo /q b S  Organisasjonsnr.: 976  663 268

Nesset kommune

Kommunehuset

6460  Eidsvåg
 

Att: rådmarm

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato

Einar Andersen Rl  l Molde, 26.2.2016

Oppfølging av selskapskontroll  i  Nesset Kraft  AS

Kommunerevisjonsdistrikt 2  Møre og Romsdal viser til selskapskontroll, som ble gjennomført
i Nesset Krafi AS våren 2015.

Rapport fra selskapskontroll ble behandlet av Kontrollutvalget i  Nesset kommune 27.4.2015.
Nesset  kommunestyre vedtok  i  møte  21.5.2015 i  sak  44f2015  følgende:

1. Nesset kommunestyre tar rapporten «Selskapskontroll iNesset Kraft AS» til

etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt
7 under Samlede vurderinger og anbefalinger.

2. Kommunestyret ber rådmann om å sørge for at revisjonens anbefalinger i avsnitt 7

blir fitlgt og påse at dette arbeidet gjennomføres.
3. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig

tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan rapporten og anbefalingene er fulgt
opp innen en periode på  12  -  18 mnd.

I  rapporten som er datert 10.4.2015 ble følgende anbefalinger gitt:

Anbefalinger til Nesset kommune
På bakgrunn av defimn som er nevnt i rapporten anbefaler revisjonen at Nesset kommune
vurderer å  iverksette  følgende tiltak for å sikre god eierstyring:
0  Eier  bør utarbeide beskrivelse av eiermøtene, der det blant annet avklares hvem som

skal skrive protokoll/ oppsummering og hvem dette skal distribueres til.

I  Eier  bør vurdere om det skal utarbeides en egen eierstrategi for Nesset Kraft AS, og
gjennom dette tydeliggjort eier sine strategier for selskapet.

0  Eier  bør foreta en særlig vurdering sammen med Nesset Kraft  AS  om de
konkurranseutsatte aktivitetene i selskapet jysisk og organisatorisk bør skilles fra

monopolvirksomhet, jf Eierskapsmelding punkt 1.3 nummer 5.

0  Eier  bør ta stilling til om låneopptak over et gitt beløp skal forankres i vedtak i
generalforsamling.

Kommunerevisjonsdistrikt  2 1 Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,

Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

Rådhusplassen l
6413 MOLDE



Anbefalinger til Nesset Kraft  AS
På bakgrunn  de  vurdering som revisjonen har foretatt i rapporten gis følgende

anbefalinger:

0 Nesset  Kraft AS  kan med fordel utarbeide oversikt som viser verdiene til henholdsvis
vannkraftverkene, vannkraftprosjektene, og distribusjonsnettet.

0 Nesset  Kraft AS  bør foreta en juridisk vurdering i forhold til om offentlighetsloven

gjelder for selskapet, og fastsette sitt forhold til oflentlighetsloven.

Kommunerevisjonen ber om status for oppfølging av anbefalingene gitt i rapporten  i  samsvar

med kommunestyrets vedtak. Vi ber om at Nesset kommune i tilbakemeldingen knytter

kommentarer til de enkelte anbefalingene.

Kontrollutvalget i Nesset kommune skal behandle oppfølgingen av selskapskontroll i Nesset

Kraft AS i møte 13.6.2016. Vi ber derfor om at Nesset kommune gir tilbakemelding til

Kommunerevisjonen innen 15.5.2016.

Mediriils

mar An ersen

forvaltningsrevisor

Kopi:

0 Nesset Krafi AS, 6460 Eidsvåg i Romsdal

0 Kontrollutvalget i Nesset kommune, w' Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal

Kommunerevisjonsdisu-ikt 2 2  (2) Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,
Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna

Rådhusplassen l
6413 MOLDE
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1.    INNLEDNING 

Nesset kommunestyret fattet vedtak 17. august 1973 om partslaget P/L Nesset kraft og Eresfjord og 
Vistdal kommunale kraftlag fra denne dagen skulle slås sammen til ett kraftverk under navnet 
Nesset kommunale kraftverk. 
 
Med dette var all kraftforsyning i Nesset samlet under en ledelse. Under denne organisasjonsformen 
fungerte bedriften fram til utgangen av 1999. 
 
En ny epoke i kraftverkets historie ble markert ved at kommunestyret den 20.09.99 vedtok å endre 
organisasjonsformen og stifte nytt selskap. 
 
Fra og med 1. januar år 2000 ble Nesset kommunale kraftverk omgjort til eget aksjeselskap under 
navnet NESSET KRAFT AS. 
 
Nesset Kraft AS er 100% eid av Nesset kommune hvor 150 aksjer med pålydende kr 100.000,- danner 
aksjekapitalen. 
 
Nesset Kraft AS har sine forretningsområder innenfor følgende: 

•Kraftproduksjon  
•Distribusjon  
•Energiomsetning  
•Bredbånd  
•Fiber 

 

2.    MÅLSETTING 

 Nesset Kraft AS skal gjennom en samfunnsansvarlig profil være en pådriver for utvikling av 
vårt lokalsamfunn.  

 Nesset Kraft AS skal være en sikker og rasjonell leverandør av energi basert på et godt 
utviklet HMS-system.  

 Innen eget område eie ledningsbunden infrastruktur for energi, bredbånd, telefoni og 
fjernsyn.   

 Primært arbeide aktivt for den beste service overfor våre kunder innen vårt 
forsyningsområde.  

 Tilby produktsammensetninger til sluttbrukere som kunden etterspør.  

 Inngå samarbeid med andre der dette vil fremme og styrke Nesset Kraft AS sin framtidige 
eksistens.  

 Arbeide for en rasjonell, sunn og miljømessig forsvarlig utnyttelse av energiressursene 
herunder eksisterende vannkraftpotensial. 

 

3.    EIERSTRATEGI 

Eierstrategien skal bidra til å styrke og tydeliggjøre Nesset kommunes eierstyring av Nesset Kraft 
AS. Eierstrategien vil bl.a. fastsette rammene for kommunens eierstyring og uttrykke forventninger 
til selskapets virksomhet. Selskapets styrende organ og eier har ansvaret for å operasjonalisere 
strategien. 
 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal gjennomførte på vegne av kontrollutvalget en 
selskapskontroll i Nesset Kraft AS våren 2015. Revisjonen anbefalte i sin rapport kommunen som 
eier, å vurdere om det skal utarbeides en egen eierstrategi for Nesset Kraft AS hvor en tydeliggjør 
sine strategier for selskapet. Administrasjonen har tatt initiativ til utarbeidelse av et utkast til 
eierstrategi på bakgrunn av ovennevnte anbefaling. 
  
Nesset kommune har en målsetting om å være en aktiv, tydelig, forutsigbar og langsiktig eier av 
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Nesset Kraft AS. De følgende kapitlene vil redegjøre nærmere for hvordan Nesset kommune skal 
utøve eierstyring i tråd med de aktuelle perspektivene. 
 

4.    NESSET KOMMUNE SKAL VÆRE EN AKTIV EIER 

Nesset kommune skal være en aktiv eier gjennom; 

 

- en aktiv deltakelse i selskapets eierorgan 
Kommunens eierstyring skal utøves gjennom selskapets eierorgan. Eier utøver den øverste 
myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen. Innkalling, saksliste og saksdokumenter til 
generalforsamlingen skal oversendes kommunen uten ugrunnet opphold og ikke senere enn 7 dager 
i forkant av møtet. Kommunens representanter i eierorganet skal avklare/drøfte saker av uvanlig art 
eller stor strategisk betydning med relevant politisk organ i forkant av eierorganets behandling av 
saken. 
 
Nesset kommune kan ved behov kreve at en bestemt sak behandles på ordinær generalforsamling, jf 
aksjelovens § 5-11. Nesset kommune kan videre kreve at styret innkaller til ekstraordinær 
generalforsamling når kommunen anser det som nødvendig at en spesifikk sak behandles av 
eierorganet, jf aksjelovens § 5-6. Nesset kommune kan om nødvendig også fremme forslag om 
granskning på generalforsamlingen, jf § 5-25. 
 

- å ta initiativ til å avholde eiermøter 
Nesset kommune, som aksjonær/eier, skal ta initiativ til å innkalle til årlig eiermøte (i hht 
retningslinjer for eiermøte). Utover årlig møte, kan Nesset kommune eller styret i Nesset Kraft AS ta 
initiativ til å innkalle til et eiermøte hvis det er behov for en uformell drøfting av en bestemt sak eller 
det oppfattes som formålstjenlig for behandlingen av sak. 
 

- å innkalle til kontaktmøter 
Nesset kommune kan ta initiativ til å avholde kontaktmøter mellom Nesset kraft AS og relevant 
politisk organ i kommunen. Kontaktmøtene skal sikre tilfredsstillende informasjonsutveksling 
mellom selskapet og kommunen. 
 
Nesset Kraft AS kan også ta initiativ til å avholde kontaktmøter med eier. 
 
Kontaktmøtene og eiermøtene skal ikke undergrave eierorganets funksjon. En sentral forutsetning 
for kontaktmøter/eiermøter er at den konkrete eierstyringen skal utøves av eierorganet.  

6 

- å sette Nesset Kraft AS på den politiske dagsorden 
Rådmannen skal hvert år informere kommunestyret om selskapets utvikling, nøkkeltall, 
selskapets evaluering av omdømme, viktige hendelser siste år mv. Denne rapporteringen kan utføres 
gjennom egen resultatrapportering, eierskapsmeldingen eller ved å legge fram selskapets 
årsberetning/ årsregnskap. 
 
Kommunestyret vil videre ha anledning til å behandle kommunens eierskap i Nesset Kraft AS ved 
jevnlige revideringer av eierstrategien overfor selskapet. Kommunestyret vil også behandle 
enkeltsaker hvor selskapet er part når den aktuelle saken inngår i kommunestyrets 
myndighetsområde eller er av stor strategisk og/eller prinsipiell betydning. 
 
Rådmannen skal legge til rette for den politiske eierstyring av selskapet. 

 

- å anvende Nesset Kraft AS som samarbeidspartner 
Nesset Kraft AS er heleid av Nesset kommune. Det kommunale eierskapet legger til rette for at 
kommunen kan anvende selskapet aktivt som et virkemiddel i implementeringen av regionale 
strategier. Det kommunale eierskapet i Nesset Kraft AS bidrar også til å sikre at viktig kompetanse 
beholdes i kommunen. 
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Eier kan benytte Nesset Kraft AS som et virkemiddel, herunder nyttiggjøre seg av selskapets 
kompetanse, ved å involvere selskapet i ulike prosjekter eller samarbeid.  
 
Nesset Kraft AS og Nesset kommune skal med utgangspunkt i felles mål og strategier arbeide for å 
fremme kommunens interesser innenfor saksområder som forsyningssikkerhet, hjemfallsinstituttet 
mv. 

 

5.    NESSET KOMMUNE SKAL VÆRE EN TYDELIG EIER 

Nesset kommune skal være en tydelig eier gjennom; 

 

- åpenhet knyttet til kommunens eierstyring 
Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierstyring basert på prinsippet om meroffentlighet. 
Nesset kommune forutsetter også at Nesset Kraft AS praktiserer meroffentlighet knyttet til 
konsernets virksomhet. 

 

- å uttrykke motivasjonen for eierskapet i Nesset Kraft AS 
Nesset kommunes eierskap i Nesset Kraft AS kan karakteriseres som både finansielt og industrielt 
motivert. Disse definisjonene kan imidlertid anses som ytterpunkter. Nesset kommunes motivasjon 
for eierskapet i Nesset Kraft AS kan følgelig defineres som et balansepunkt mellom finansielt og 
industrielt eierskap. 
 
Nesset kommune forventer et forutsigbart utbytte fra Nesset Kraft AS. Nesset kommune ønsker 
samtidig å sikre en kapitalisering av selskapet som muliggjør en langsiktig videreutvikling av Nesset 
Kraft AS som en regional vekstmotor. 
 

- å definere Nesset Kraft ASs kjernevirksomhet 
Selskapets vedtektsfestede formål fastsetter den ytre rammen for selskapets virksomhet. Selskapets 
virksomhet endrer kontinuerlig karakter på bakgrunn av endringer i rammevilkår, markedsforhold, 
teknologisk utvikling mv. Det vil således være hensiktsmessig at eier spesifiserer selskapets formål 
ved å definere hva som anses for å være selskapets kjernevirksomhet. 
 
Nesset kommune legger til grunn at Nesset Kraft AS skal være en bedrift med kjernevirksomhet 
innenfor forretningsområdene kraftproduksjon, distribusjon, energiomsetning, bredbånd og fiber, og 
virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. Eier er særlig opptatt av at Nesset Kraft AS 
skal sørge for en sikker, miljøvennlig og rasjonell energiforsyning til selskapets kunder i Nesset 
kommune.  
 
Nesset Kraft ASs energiproduksjon omfatter per i dag hovedsakelig produksjon av vannkraft. Nesset 
Kraft ASs engasjement i evt. andre ulike energikilder skal være gjenstand for en grundig vurdering 
av miljømessige, samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske aspekter. Nesset Kraft AS skal sørge 
for effektiv distribusjon og god forsyningssikkerhet i selskapets forsyningsområde.  
 
Som det fremkommer ovenfor inngår forretningsområdet bredbånd i Nesset Kraft ASs 

kjernevirksomhet. Nesset Kraft AS kan forestå utbygging av infrastruktur i form av fibernett samt 

muligheter for å tilby ulike innholdstjenester. Nesset Kraft AS skal videre søke å realisere eventuelle 
positive synergieffekter som oppstår i krysningsfeltet mellom forretningsområdene energi og 
bredbånd. 
 
Nesset kommune forutsetter at Nesset Kraft ASs virksomhet innenfor både eksisterende og 
nyutviklede forretningsområder vil generere en positiv avkastning. 
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- å uttrykke forventninger til avkastning/utbytte 
Selskapets virksomhet skal drives etter sunne forretningsmessige prinsipper med klar 
virksomhetsstyring og åpenhet. Virksomheten skal sikre eierne konkurransemessig 
utbytte/avkastning, som kan måles i forhold til alternative plasseringer med tilsvarende risiko. 
Nesset kommune forventer et konkurransedyktig og forutsigbart utbytte fra Nesset Kraft AS. 
Utbyttepolitikken vil påvirke kapitaliseringen av selskapet. Nesset kommune ønsker å sikre en 
effektiv kapitalisering av Nesset Kraft AS gjennom å balansere kravet om et høyt utbytte med 
selskapets behov for kapital til å utvikle virksomheten i tråd med gjeldende eier- og 
forretningsstrategi. Dette vil kunne lede til en høy verdiskapning som igjen vil muliggjøre at 
selskapet kan utdele et høyt utbytte på lang sikt. 
 
Utbyttepolitikken skal skape forutsigbarhet både for eierne og selskapet. Forutsigbarhet oppnås ved 
at styret hvert år i oktober forelegger eierne en rullert treårig utbytteprognose basert på selskapets 
reviderte langtidsprognose. Generalforsamlingen vedtar årets utbytte etter forslag fra styret. Årlig 
utbytte skal utdeles i tråd med kapittel 8 i aksjeloven. 
 

- å uttrykke forventninger til verdiskapning og samfunnsnytte 
Nesset Kraft AS skal skape verdier for eierne og samfunnet gjennom kjernevirksomheten. Nesset 
Kraft AS skal videre bidra til økt verdiskapning i regionen gjennom en aktiv og langsiktig 
næringsutvikling med tilknytning til kjernevirksomheten. Nesset Kraft AS skal også bidra til økt 
verdiskapning gjennom å tilby samfunnsnyttige og kundeorienterte tjenester samt utbygging av 
effektiv og miljøvennlige infrastruktur.  

 

- å uttrykke forventninger til Nesset Kraft ASs forretningsdrift 
Nesset Kraft AS forvalter betydelige verdier på vegne av eier. Bruttoverdien av Nesset Kraft AS ble i 
2015 anslått til ca. 200 mill. kroner. Nesset Kraft AS er således en viktig samfunnsaktør som skal 
skape verdier for kundene, Nesset kommune og samfunnet. 
 
Nesset kommune forventer at verdiene skapes på en samfunnsansvarlig måte. Samfunnsansvar skal 
være en integrert del av bedriftens virksomhet. Nesset Kraft AS kan utøve samfunnsansvar gjennom 
en sunn forretningsdrift som medfører høy verdiskapning og sysselsetting. Begrepet 
samfunnsansvar omfatter imidlertid også andre sider ved Nesset Kraft ASs forretningsførsel, 
herunder hvordan selskapets virksomhet påvirker omverden. Eier, kunder, ansatte og andre 
interessenter vil forvente at selskapets virksomhet foregår på en måte som er etisk, miljømessig og 
sosialt forsvarlig. 
 
En høy etisk standard er også avgjørende for selskapets omdømme. For et selskap som forvalter 
store verdier på vegne av fellesskapet er det særskilt viktig å ha tillit blant interessentene. 
 
Nesset kommune forventer at Nesset Kraft AS; 

 Utarbeider og følger opp etiske retningslinjer. 

 Utarbeider samfunnsregnskap. 

 Rapporterer i tråd med” bærekraftig-utvikling prinsippet”, herunder at selskapet 
integrerer økonomisk, miljømessig og sosial rapportering. 

 

- å utrykke forventninger til selskapets risikoeksponering 
Nesset Kraft AS skal i henhold til formålet skape verdier for kundene, eier og samfunnet. Eier 
forventer at selskapet skaper verdiene med utgangspunkt i en risikoprofil som kan karakteriseres 
som moderat. Nesset Kraft AS skal således ikke foreta disposisjoner som medfører en høy risiko for 
at selskapet ikke kan imøtekomme eiers forventninger til utbyttenivå. Nesset Kraft AS skal heller 
ikke foreta disposisjoner som reduserer selskapets evne til å ivareta en tilfredsstillende 
forsyningssikkerhet eller selskapets posisjon og ansvar i den regionale utviklingen. 
 
Investeringer knyttet til forretningsområder som ikke inngår i selskapets kjernevirksomhet skal være 
gjenstand for en særlig risikovurdering. 
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6.    NESSET KOMMUNE SKAL VÆRE EN FORUTSIGBAR OG   

LANGSIKTIG EIER 

 

Nesset kommune skal være en forutsigbar og langsiktig eier gjennom; 

 

- å fastsette retningslinjer for styresammensetning 
Eier har et ansvar for å sikre at det oppnevnes et styre som har kompetanse, kapasitet og mangfold 
ut i fra selskapets egenart. Generalforsamlingen skal annethvert år oppnevne en valgkomité 
bestående av fem medlemmer. Valgkomiteens arbeid skal bygge på prinsippet om likebehandling av 
eierne. Komiteens sammensetning bør reflektere eierinteressene i virksomheten. Valgkomiteen skal 
fremme innstilling til generalforsamlingen om valg av styre, herunder leder og nestleder. Komiteens 
innstilling skal begrunnes. Valgkomiteen skal utarbeide innstillingen i tråd med følgende kriterier: 
 
Det er ønskelig at styret som kollegium skal ha erfaring og kompetanse innen følgende områder: 
 

 Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen 
samt kunnskap om konkurrerende virksomheter. 

 Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie, 
forretningsområder, strategi mv. 

 Spesialkompetanse og erfaring innen områder som juss, økonomi/finans/regnskap, 
risikostyring, markedsføring eller tekniske fag. 

 Kunnskap og erfaring innen offentlig forvaltning. 

 Erfaring knyttet til styrearbeid. 

 Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser. 
 

- Styret skal sammensettes i tråd med gjeldende lovkrav, herunder kommunelovens krav om 
kjønnsrepresentasjon i kommunalt heleide aksjeselskap, aksjelovens bestemmelser om 
styresammensetning mv.  
 
Fordeler ved representasjon fra den politiske ledelsen i Nesset kommune skal vurderes opp mot 
forvaltningslovens regler om habilitet, jf endringene i fvl. § 6 første ledd bokstav e, som trådte i kraft 
01. november 2011. Rekruttering fra administrasjonen i Nesset kommune skal tilsvarende vurderes 
opp mot forvaltningslovens regler om habilitet. 
Styret har et selvstendig ansvar for å iverksette tiltak for å videreutvikle egen kompetanse. Styret 
skal også årlig evaluere eget arbeid og kompetanse. 

 

- å utvikle og revidere en langsiktig eierstrategi 
Nesset kommune skal bidra til å skape forutsigbarhet for Nesset Kraft AS ved å utøve kommunens 
eierstyring i tråd med en langsiktig eierstrategi overfor selskapet. Eierstrategien skal revideres 
minimum én gang hver kommunevalgperiode. Dette vil være korresponderende med styrets 
melding til eieren, som således får funksjon som innspill til revisjon av eierstrategien. 
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7.    VEDLEGG 

7.1 Aksjonærer 

Nesset Kraft AS er 100 % eid av Nesset kommune. Kommunestyret med sine 21 representanter 
defineres som eier.  
 

7.2 Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets 

virksomhet 

Vedtekter 
Vedtektene for Nesset Kraft AS ble vedtatt på generalforsamling den 23. november 1999. Vedtektene 
er sist endret på generalforsamling den 22. mai 2008. Vedtektene angir selskapets formål og innehar 
bestemmelser om bl.a. sammensetning og myndighet til selskapets styrende organ. 
 

Eierstrategi overfor Nesset Kraft AS 
Kommunens eierstyring av Nesset Kraft reguleres av aksjeloven. Kommunens eierstyring reguleres 
videre av den til enhver tid gjeldende eierstrategi overfor Nesset Kraft. Eierstrategien uttrykker også 
Nesset kommunes mål, forventninger og strategier for selskapets virksomhet. Eierstrategien skal 
revideres minimum én gang i kommunevalgperioden. 

 

7.3 Organisering av selskapet 
Nesset kommune utøver den øverste myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen. Styret 
velges i hht. bedriftens vedtekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nesset Kraft AS ledes av daglig leder og er organisert med 3 avdelinger innenfor områdene drift, 

tilsyn og økonomi. 
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7.4 Medeierskap og allianser 
Det vises til Nesset kraft AS sine vedtekter, § 3, hvor det står at selskapet skal alene eller sammen 

med andre drive med energirelatert virksomhet. Nesset Kraft som et lite e- verk har mange 

komplekse utfordringer og har derfor sett det som formålstjenlig å løse disse gjennom samarbeid 

med andre. 

 

Medeierskap Eierandel 

Trønderkraft AS 5,9 % 

Energi 1 Kraft AS 10 % 

Energialliansen AS 4 % 

Nesset næringsforum 13,25 % 

SuCom As 15 %  

Langfjordkraft As 50 % 

Smathub AS 1,65 % 

 

 

 

 

 



  

  

 

Nesset kommune 

Retningslinjer for eiermøte i Nesset Kraft AS 
 
Eiermøtet har ingen formell rolle forankret i lov eller selskapets vedtekter. Disse retningslinjene 
fastsetter derfor rammene for eiermøtet. 
 
INNKALLING 
• Nesset kommune, som aksjonær/eier, skal ta initiativ til å innkalle til eiermøte. 
• Det skal avholdes minst ett eiermøte årlig.  
• Møtet skal avholdes minimum 4 uker før ordinær generalforsamling. 
• Innkalling skal utsendes senest 3 uker før møtet. 
• Innkallingen sendes ut fra Nesset kommune og skal inneholde forslag til agenda med 

saksdokumenter som gir grunnlag for eierne til å gi råd/ fatte vedtak i de sakene 
eiermøtet skal behandle. 

• Nesset kommune eller styret i Nesset Kraft AS kan ta initiativ til å innkalle til eiermøter 
når det anses hensiktsmessig å foreta en uformell drøfting av aktuelle saker. 

 
MØTELEDELSE 
Møteleder velges av møtet. 
 
AGENDA 
Eiermøtet er i hovedsak rådgivende overfor styret og daglig leder. 
 
PROTOKOLL 
Eier fører protokoll fra møtene. Denne oversendes eiere, styret og daglig leder til orientering. 
 
 
Vedtatt…………………….. 
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1.    INNLEDNING 

Nesset kommunestyret fattet vedtak 17. august 1973 om partslaget P/L Nesset kraft og Eresfjord og 
Vistdal kommunale kraftlag fra denne dagen skulle slås sammen til ett kraftverk under navnet 
Nesset kommunale kraftverk. 
 
Med dette var all kraftforsyning i Nesset samlet under en ledelse. Under denne organisasjonsformen 
fungerte bedriften fram til utgangen av 1999. 
 
En ny epoke i kraftverkets historie ble markert ved at kommunestyret den 20.09.99 vedtok å endre 
organisasjonsformen og stifte nytt selskap. 
 
Fra og med 1. januar år 2000 ble Nesset kommunale kraftverk omgjort til eget aksjeselskap under 
navnet NESSET KRAFT AS. 
 
Nesset Kraft AS er 100% eid av Nesset kommune hvor 150 aksjer med pålydende kr 100.000,- danner 
aksjekapitalen. 
 
Nesset Kraft AS har sine forretningsområder innenfor følgende: 

•Kraftproduksjon  
•Distribusjon  
•Energiomsetning  
•Bredbånd  
•Fiber 

 

2.    MÅLSETTING 

 Nesset Kraft AS skal gjennom en samfunnsansvarlig profil være en pådriver for utvikling av 
vårt lokalsamfunn.  

 Nesset Kraft AS skal være en sikker og rasjonell leverandør av energi basert på et godt 
utviklet HMS-system.  

 Innen eget område eie ledningsbunden infrastruktur for energi, bredbånd, telefoni og 
fjernsyn.   

 Primært arbeide aktivt for den beste service overfor våre kunder innen vårt 
forsyningsområde.  

 Tilby produktsammensetninger til sluttbrukere som kunden etterspør.  

 Inngå samarbeid med andre der dette vil fremme og styrke Nesset Kraft AS sin framtidige 
eksistens.  

 Arbeide for en rasjonell, sunn og miljømessig forsvarlig utnyttelse av energiressursene 
herunder eksisterende vannkraftpotensial. 

 

3.    EIERSTRATEGI 

Eierstrategien skal bidra til å styrke og tydeliggjøre Nesset kommunes eierstyring av Nesset Kraft 
AS. Eierstrategien vil bl.a. fastsette rammene for kommunens eierstyring og uttrykke forventninger 
til selskapets virksomhet. Selskapets styrende organ og eier har ansvaret for å operasjonalisere 
strategien. 
 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal gjennomførte på vegne av kontrollutvalget en 
selskapskontroll i Nesset Kraft AS våren 2015. Revisjonen anbefalte i sin rapport kommunen som 
eier, å vurdere om det skal utarbeides en egen eierstrategi for Nesset Kraft AS hvor en tydeliggjør 
sine strategier for selskapet. Administrasjonen har tatt initiativ til utarbeidelse av et utkast til 
eierstrategi på bakgrunn av ovennevnte anbefaling. 
  
Nesset kommune har en målsetting om å være en aktiv, tydelig, forutsigbar og langsiktig eier av 
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Nesset Kraft AS. De følgende kapitlene vil redegjøre nærmere for hvordan Nesset kommune skal 
utøve eierstyring i tråd med de aktuelle perspektivene. 
 

4.    NESSET KOMMUNE SKAL VÆRE EN AKTIV EIER 

Nesset kommune skal være en aktiv eier gjennom; 

 

- en aktiv deltakelse i selskapets eierorgan 
Kommunens eierstyring skal utøves gjennom selskapets eierorgan. Eier utøver den øverste 
myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen. Innkalling, saksliste og saksdokumenter til 
generalforsamlingen skal oversendes kommunen uten ugrunnet opphold og ikke senere enn 7 dager 
i forkant av møtet. Kommunens representanter i eierorganet skal avklare/drøfte saker av uvanlig art 
eller stor strategisk betydning med relevant politisk organ i forkant av eierorganets behandling av 
saken. 
 
Nesset kommune kan ved behov kreve at en bestemt sak behandles på ordinær generalforsamling, jf 
aksjelovens § 5-11. Nesset kommune kan videre kreve at styret innkaller til ekstraordinær 
generalforsamling når kommunen anser det som nødvendig at en spesifikk sak behandles av 
eierorganet, jf aksjelovens § 5-6. Nesset kommune kan om nødvendig også fremme forslag om 
granskning på generalforsamlingen, jf § 5-25. 
 

- å ta initiativ til å avholde eiermøter 
Nesset kommune, som aksjonær/eier, skal ta initiativ til å innkalle til årlig eiermøte (i hht 
retningslinjer for eiermøte). Utover årlig møte, kan Nesset kommune eller styret i Nesset Kraft AS ta 
initiativ til å innkalle til et eiermøte hvis det er behov for en uformell drøfting av en bestemt sak eller 
det oppfattes som formålstjenlig for behandlingen av sak. 
 

- å innkalle til kontaktmøter 
Nesset kommune kan ta initiativ til å avholde kontaktmøter mellom Nesset kraft AS og relevant 
politisk organ i kommunen. Kontaktmøtene skal sikre tilfredsstillende informasjonsutveksling 
mellom selskapet og kommunen. 
 
Nesset Kraft AS kan også ta initiativ til å avholde kontaktmøter med eier. 
 
Kontaktmøtene og eiermøtene skal ikke undergrave eierorganets funksjon. En sentral forutsetning 
for kontaktmøter/eiermøter er at den konkrete eierstyringen skal utøves av eierorganet.  
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- å sette Nesset Kraft AS på den politiske dagsorden 
Rådmannen skal hvert år informere kommunestyret om selskapets utvikling, nøkkeltall, 
selskapets evaluering av omdømme, viktige hendelser siste år mv. Denne rapporteringen kan utføres 
gjennom egen resultatrapportering, eierskapsmeldingen eller ved å legge fram selskapets 
årsberetning/ årsregnskap. 
 
Kommunestyret vil videre ha anledning til å behandle kommunens eierskap i Nesset Kraft AS ved 
jevnlige revideringer av eierstrategien overfor selskapet. Kommunestyret vil også behandle 
enkeltsaker hvor selskapet er part når den aktuelle saken inngår i kommunestyrets 
myndighetsområde eller er av stor strategisk og/eller prinsipiell betydning. 
 
Rådmannen skal legge til rette for den politiske eierstyring av selskapet. 

 

- å anvende Nesset Kraft AS som samarbeidspartner 
Nesset Kraft AS er heleid av Nesset kommune. Det kommunale eierskapet legger til rette for at 
kommunen kan anvende selskapet aktivt som et virkemiddel i implementeringen av regionale 
strategier. Det kommunale eierskapet i Nesset Kraft AS bidrar også til å sikre at viktig kompetanse 
beholdes i kommunen. 
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Eier kan benytte Nesset Kraft AS som et virkemiddel, herunder nyttiggjøre seg av selskapets 
kompetanse, ved å involvere selskapet i ulike prosjekter eller samarbeid.  
 
Nesset Kraft AS og Nesset kommune skal med utgangspunkt i felles mål og strategier arbeide for å 
fremme kommunens interesser innenfor saksområder som forsyningssikkerhet, hjemfallsinstituttet 
mv. 

 

5.    NESSET KOMMUNE SKAL VÆRE EN TYDELIG EIER 

Nesset kommune skal være en tydelig eier gjennom; 

 

- åpenhet knyttet til kommunens eierstyring 
Det skal være åpenhet knyttet til kommunens eierstyring basert på prinsippet om meroffentlighet. 
Nesset kommune forutsetter også at Nesset Kraft AS praktiserer meroffentlighet knyttet til 
konsernets virksomhet. 

 

- å uttrykke motivasjonen for eierskapet i Nesset Kraft AS 
Nesset kommunes eierskap i Nesset Kraft AS kan karakteriseres som både finansielt og industrielt 
motivert. Disse definisjonene kan imidlertid anses som ytterpunkter. Nesset kommunes motivasjon 
for eierskapet i Nesset Kraft AS kan følgelig defineres som et balansepunkt mellom finansielt og 
industrielt eierskap. 
 
Nesset kommune forventer et forutsigbart utbytte fra Nesset Kraft AS. Nesset kommune ønsker 
samtidig å sikre en kapitalisering av selskapet som muliggjør en langsiktig videreutvikling av Nesset 
Kraft AS som en regional vekstmotor. 
 

- å definere Nesset Kraft ASs kjernevirksomhet 
Selskapets vedtektsfestede formål fastsetter den ytre rammen for selskapets virksomhet. Selskapets 
virksomhet endrer kontinuerlig karakter på bakgrunn av endringer i rammevilkår, markedsforhold, 
teknologisk utvikling mv. Det vil således være hensiktsmessig at eier spesifiserer selskapets formål 
ved å definere hva som anses for å være selskapets kjernevirksomhet. 
 
Nesset kommune legger til grunn at Nesset Kraft AS skal være en bedrift med kjernevirksomhet 
innenfor forretningsområdene kraftproduksjon, distribusjon, energiomsetning, bredbånd og fiber, og 
virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette. Eier er særlig opptatt av at Nesset Kraft AS 
skal sørge for en sikker, miljøvennlig og rasjonell energiforsyning til selskapets kunder i Nesset 
kommune.  
 
Nesset Kraft ASs energiproduksjon omfatter per i dag hovedsakelig produksjon av vannkraft. Nesset 
Kraft ASs engasjement i evt. andre ulike energikilder skal være gjenstand for en grundig vurdering 
av miljømessige, samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske aspekter. Nesset Kraft AS skal sørge 
for effektiv distribusjon og god forsyningssikkerhet i selskapets forsyningsområde.  
 
Som det fremkommer ovenfor inngår forretningsområdet bredbånd i Nesset Kraft ASs 

kjernevirksomhet. Nesset Kraft AS kan forestå utbygging av infrastruktur i form av fibernett samt 

muligheter for å tilby ulike innholdstjenester. Nesset Kraft AS skal videre søke å realisere eventuelle 
positive synergieffekter som oppstår i krysningsfeltet mellom forretningsområdene energi og 
bredbånd. 
 
Nesset kommune forutsetter at Nesset Kraft ASs virksomhet innenfor både eksisterende og 
nyutviklede forretningsområder vil generere en positiv avkastning. 
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- å uttrykke forventninger til avkastning/utbytte 
Selskapets virksomhet skal drives etter sunne forretningsmessige prinsipper med klar 
virksomhetsstyring og åpenhet. Virksomheten skal sikre eierne konkurransemessig 
utbytte/avkastning, som kan måles i forhold til alternative plasseringer med tilsvarende risiko. 
Nesset kommune forventer et konkurransedyktig og forutsigbart utbytte fra Nesset Kraft AS. 
Utbyttepolitikken vil påvirke kapitaliseringen av selskapet. Nesset kommune ønsker å sikre en 
effektiv kapitalisering av Nesset Kraft AS gjennom å balansere kravet om et høyt utbytte med 
selskapets behov for kapital til å utvikle virksomheten i tråd med gjeldende eier- og 
forretningsstrategi. Dette vil kunne lede til en høy verdiskapning som igjen vil muliggjøre at 
selskapet kan utdele et høyt utbytte på lang sikt. 
 
Utbyttepolitikken skal skape forutsigbarhet både for eierne og selskapet. Forutsigbarhet oppnås ved 
at styret hvert år i oktober forelegger eierne en rullert treårig utbytteprognose basert på selskapets 
reviderte langtidsprognose. Generalforsamlingen vedtar årets utbytte etter forslag fra styret. Årlig 
utbytte skal utdeles i tråd med kapittel 8 i aksjeloven. 
 

- å uttrykke forventninger til verdiskapning og samfunnsnytte 
Nesset Kraft AS skal skape verdier for eierne og samfunnet gjennom kjernevirksomheten. Nesset 
Kraft AS skal videre bidra til økt verdiskapning i regionen gjennom en aktiv og langsiktig 
næringsutvikling med tilknytning til kjernevirksomheten. Nesset Kraft AS skal også bidra til økt 
verdiskapning gjennom å tilby samfunnsnyttige og kundeorienterte tjenester samt utbygging av 
effektiv og miljøvennlige infrastruktur.  

 

- å uttrykke forventninger til Nesset Kraft ASs forretningsdrift 
Nesset Kraft AS forvalter betydelige verdier på vegne av eier. Bruttoverdien av Nesset Kraft AS ble i 
2015 anslått til ca. 200 mill. kroner. Nesset Kraft AS er således en viktig samfunnsaktør som skal 
skape verdier for kundene, Nesset kommune og samfunnet. 
 
Nesset kommune forventer at verdiene skapes på en samfunnsansvarlig måte. Samfunnsansvar skal 
være en integrert del av bedriftens virksomhet. Nesset Kraft AS kan utøve samfunnsansvar gjennom 
en sunn forretningsdrift som medfører høy verdiskapning og sysselsetting. Begrepet 
samfunnsansvar omfatter imidlertid også andre sider ved Nesset Kraft ASs forretningsførsel, 
herunder hvordan selskapets virksomhet påvirker omverden. Eier, kunder, ansatte og andre 
interessenter vil forvente at selskapets virksomhet foregår på en måte som er etisk, miljømessig og 
sosialt forsvarlig. 
 
En høy etisk standard er også avgjørende for selskapets omdømme. For et selskap som forvalter 
store verdier på vegne av fellesskapet er det særskilt viktig å ha tillit blant interessentene. 
 
Nesset kommune forventer at Nesset Kraft AS; 

 Utarbeider og følger opp etiske retningslinjer. 

 Utarbeider samfunnsregnskap. 

 Rapporterer i tråd med” bærekraftig-utvikling prinsippet”, herunder at selskapet 
integrerer økonomisk, miljømessig og sosial rapportering. 

 

- å utrykke forventninger til selskapets risikoeksponering 
Nesset Kraft AS skal i henhold til formålet skape verdier for kundene, eier og samfunnet. Eier 
forventer at selskapet skaper verdiene med utgangspunkt i en risikoprofil som kan karakteriseres 
som moderat. Nesset Kraft AS skal således ikke foreta disposisjoner som medfører en høy risiko for 
at selskapet ikke kan imøtekomme eiers forventninger til utbyttenivå. Nesset Kraft AS skal heller 
ikke foreta disposisjoner som reduserer selskapets evne til å ivareta en tilfredsstillende 
forsyningssikkerhet eller selskapets posisjon og ansvar i den regionale utviklingen. 
 
Investeringer knyttet til forretningsområder som ikke inngår i selskapets kjernevirksomhet skal være 
gjenstand for en særlig risikovurdering. 
 



 7 

6.    NESSET KOMMUNE SKAL VÆRE EN FORUTSIGBAR OG   

LANGSIKTIG EIER 

 

Nesset kommune skal være en forutsigbar og langsiktig eier gjennom; 

 

- å fastsette retningslinjer for styresammensetning 
Eier har et ansvar for å sikre at det oppnevnes et styre som har kompetanse, kapasitet og mangfold 
ut i fra selskapets egenart. Generalforsamlingen skal annethvert år oppnevne en valgkomité 
bestående av fem medlemmer. Valgkomiteens arbeid skal bygge på prinsippet om likebehandling av 
eierne. Komiteens sammensetning bør reflektere eierinteressene i virksomheten. Valgkomiteen skal 
fremme innstilling til generalforsamlingen om valg av styre, herunder leder og nestleder. Komiteens 
innstilling skal begrunnes.  Generalforsamlingen velger valgkomite som består av tre medlemmer, 
med varamedlem i rekkefølge, hvorav ett medlem er på valg hvert år. Valgperioden er 3 år. 
Valgkomiteen skal utarbeide innstillingen i tråd med følgende kriterier: 
 
Det er ønskelig at styret som kollegium skal ha erfaring og kompetanse innen følgende områder: 
 

 Bransjekunnskap, herunder kunnskap om trender og utviklingstrekk innenfor bransjen 
samt kunnskap om konkurrerende virksomheter. 

 Kunnskap om selskapets virksomhet, herunder formål, organisering, historie, 
forretningsområder, strategi mv. 

 Spesialkompetanse og erfaring innen områder som juss, økonomi/finans/regnskap, 
risikostyring, markedsføring eller tekniske fag. 

 Kunnskap og erfaring innen offentlig forvaltning. 

 Erfaring knyttet til styrearbeid. 

 Ledelseserfaring og kompetanse knyttet til organisasjonsmessige endringsprosesser. 
 

- Styret skal sammensettes i tråd med gjeldende lovkrav, herunder kommunelovens krav om 
kjønnsrepresentasjon i kommunalt heleide aksjeselskap, aksjelovens bestemmelser om 
styresammensetning mv.  
 
Fordeler ved representasjon fra den politiske ledelsen i Nesset kommune skal vurderes opp mot 
forvaltningslovens regler om habilitet, jf endringene i fvl. § 6 første ledd bokstav e, som trådte i kraft 
01. november 2011. Rekruttering fra administrasjonen i Nesset kommune skal tilsvarende vurderes 
opp mot forvaltningslovens regler om habilitet. 
Styret har et selvstendig ansvar for å iverksette tiltak for å videreutvikle egen kompetanse. Styret 
skal også årlig evaluere eget arbeid og kompetanse. 

 

- å utvikle og revidere en langsiktig eierstrategi 
Nesset kommune skal bidra til å skape forutsigbarhet for Nesset Kraft AS ved å utøve kommunens 
eierstyring i tråd med en langsiktig eierstrategi overfor selskapet. Eierstrategien skal revideres 
minimum én gang hver kommunevalgperiode. Dette vil være korresponderende med styrets 
melding til eieren, som således får funksjon som innspill til revisjon av eierstrategien. 
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7.    VEDLEGG 

7.1 Aksjonærer 

Nesset Kraft AS er 100 % eid av Nesset kommune. Kommunestyret med sine 21 representanter 
defineres som eier.  
 

7.2 Dokumenter som regulerer kommunens eierstyring og selskapets 

virksomhet 

Vedtekter 
Vedtektene for Nesset Kraft AS ble vedtatt på generalforsamling den 23. november 1999. Vedtektene 
er sist endret på generalforsamling den 22. mai 2008. Vedtektene angir selskapets formål og innehar 
bestemmelser om bl.a. sammensetning og myndighet til selskapets styrende organ. 
 

Eierstrategi overfor Nesset Kraft AS 
Kommunens eierstyring av Nesset Kraft reguleres av aksjeloven. Kommunens eierstyring reguleres 
videre av den til enhver tid gjeldende eierstrategi overfor Nesset Kraft. Eierstrategien uttrykker også 
Nesset kommunes mål, forventninger og strategier for selskapets virksomhet. Eierstrategien skal 
revideres minimum én gang i kommunevalgperioden. Eiermøter i Nesset Kraft AS gjennomføres i 
tråd med egne retningslinjer. 

 

7.3 Organisering av selskapet 
Nesset kommune utøver den øverste myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen. Styret 
velges i hht. bedriftens vedtekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nesset Kraft AS ledes av daglig leder og er organisert med 3 avdelinger innenfor områdene drift, 

tilsyn og økonomi. 
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7.4 Medeierskap og allianser 
Det vises til Nesset kraft AS sine vedtekter, § 3, hvor det står at selskapet skal alene eller sammen 

med andre drive med energirelatert virksomhet. Nesset Kraft som et lite e- verk har mange 

komplekse utfordringer og har derfor sett det som formålstjenlig å løse disse gjennom samarbeid 

med andre. 

 

Medeierskap Eierandel 

Trønderkraft AS 5,9 % 

Energi 1 Kraft AS 10 % 

Energialliansen AS 4 % 

Nesset næringsforum 13,25 % 

SuCom As 15 %  

Langfjordkraft As 50 % 

Smarthub AS 1,65 % 

 

 

 

 

 



  

  

 

Nesset kommune 

Formannskapets forslag 06.10.2016 – endringer markert med rødt 

Retningslinjer for eiermøte i Nesset Kraft AS 
 
Eiermøtet har ingen formell rolle forankret i lov eller selskapets vedtekter. Disse retningslinjene 
fastsetter derfor rammene for eiermøtet. 
 
INNKALLING 
• Nesset kommune, som aksjonær/eier, skal ta initiativ til å innkalle til eiermøte. 
• Det skal avholdes minst ett eiermøte årlig.  
• Møtet skal avholdes minimum 4 uker før ordinær generalforsamling. 
• Innkalling skal utsendes senest 3 1 uker før møtet. 
• Innkallingen sendes ut fra Nesset kommune og skal inneholde forslag til agenda med 

saksdokumenter som gir grunnlag for eierne til å gi råd/ fatte vedtak i de sakene 
eiermøtet skal behandle. 

• Nesset kommune eller styret i Nesset Kraft AS kan ta initiativ til å innkalle til eiermøter 
når det anses hensiktsmessig. å foreta en uformell drøfting av aktuelle saker. 

 
MØTELEDELSE 
Møteleder velges av møtet. 
 
AGENDA 
Eiermøtet er i hovedsak rådgivende overfor styret og daglig leder. 
 
PROTOKOLL 
Eier fører protokoll fra møtene. Denne oversendes eiere, styret og daglig leder til orientering. 
 
 
Vedtatt…………………….. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 111/16 20.10.2016 

 
 
 

Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 

Vedlegg 

1 Samlet saksframlegg sak 2716 - plan for selskapskontroll 2016-2019 

2 Nesset (20.9.2016) Selskapskontroll - overordna analyse og plan 2016-2019 

 
 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nesset kommunes plan for 
selskapskontroll for perioden 2016-2019.  

 

Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere selskap som ikke er tatt inn i planen, dersom utvalget 
finner dette nødvendig. 

 

 

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 i sitt møte 04.10.2016 plan for selskapskontroll 2016 – 2019. Viser til de 
vedlegg som følger saksdokumentet. 

 

Arkiv: 033 
 

Arkivsaksnr: 2015/1729-13 
 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 



  

NESSET KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2016-1543/04 

144 

Sveinung Talberg 

27.09.2016 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 27/16 Kontrollutvalget 04.10.2016 

 Kommunestyret   

 

 

 

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nesset kommunes plan for 

selskapskontroll for perioden 2016-2019. 

 

Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere selskap som ikke er tatt inn i planen, dersom 

utvalget finner dette nødvendig. 

 

Kontrollutvalgets behandling – 04.10.2016 

 

Sekretæren og forvaltningsrevisor redegjorde.  Innstillingen legger opp til at kontrollutvalget 

kan prioritere mellom selskap når en kommer til tidspunktet for bestilling.  Risikoområder og 

selskap som er gjenstand for kontroll kan ha endret seg fra tidspunktet planen er vedtatt i 

kommunestyret til kontrollutvalget skal foreta bestilling.  Det er i 2014/2015 gjennomført 

selskapskontroll i Nesset Kraft AS.  Dette er det eneste heleide kommunale selskapet.  Hvis 

en skal foreta selskapskontroll i andre selskaper kommunen er medeier i, må dette ha 

tilslutning i de andre eierkommunene. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende) 

 

Sekretærens innstilling 

 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nesset kommunes plan for 

selskapskontroll for perioden 2016-2019. 

 

Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere selskap som ikke er tatt inn i planen, dersom 

utvalget finner dette nødvendig. 

 

Saksopplysninger 

 

Det er kontrollutvalget som skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper m.m, jf. Forskrift for kontrollutvalg § 13 og kommunelovens § 77 nr. 5. 

Kontrollutvalget skal utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll som skal vedtas 

endelig av kommunestyret. Planen skal utarbeides minimum en gang i løpet av valgperioden 

og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret har konstituert seg. Planen skal være 

basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og 

vesentlighetsvurderinger og kommunens eierstyring og eierstrategi. 



 

Stadig mer av den kommunale virksomheten organiseres utenfor den ordinære kommunale 

forvaltning.  Slike fristilte organisasjoner kan utgjøre en utfordring for folkevalgt styring, 

innsyn og kontroll på grunn av at de ligger utenfor kommunestyrets direkte styring og 

administrasjonssjefens internkontroll.  Hvordan kommunestyret forvalter sitt eierskap er 

viktig for å sikre kvalitet på tjenester og god forvaltning av kommunens verdier.  Formålet 

med eierskapet og eventuelle prinsipper for hvordan eierstyringen utøves, er et viktig 

utgangspunkt for kontrollutvalget når de skal påse at eierskapet forvaltes i tråd med 

kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 

 

Med henvisning til Kommunelovens § 77 nr. 5 er det kun i interkommunale selskap, selskap 

der kommunen alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle 

aksjene, samt heleide datterselskaper av disse at det er aktuelt å gjennomføre selskapskontroll. 

 

Kontrollutvalget i Nesset behandlet i sak PS 17/16 den 13.06.2016 utkast til overordna plan 

for selskapskontroll 2016-2019: 

 

Kontrollutvalgets behandling i sak PS 17/16 den 13.06.2016: 

 

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om bakgrunnen og innholdet i utkastet.  Det er 

kun Nesset Kraft AS som er 100 % heleid aksjeselskap og dette selskapet har det blitt foretatt 

selskapskontroll i 2015 med oppfølging i 2016 (se sak PS 18/16). 

Det er aktuelt å gjennomføre kontroll i selskap som eies sammen med andre kommuner, men 

der må dette gjennomføres som felles prosjekt med tilslutning fra de andre eierkommunene. 

 

Kontrollutvalgets nestleder etterlyste en tydeligere eierskapsmelding der det framgår 

bakgrunn og motiv for å være med i et eierskap. 

Eierskapsmeldingen ble sist vedtatt av kommunestyret 16.06.2011 for perioden 2011-2015 og 

skulle evalueres det siste året av kommunevalgperioden.  Det foreligger ingen ny 

eierskapsmelding. 

 

Saken og endelig plan vil bli tatt opp igjen i neste møte etter at revisjonen har bearbeidet 

innspillene. 

 

Kontrollutvalgets vedtak i sak PS 17/16 den 13.06.2016: 

 

Kontrollutvalget tar forslag til Nesset kommunes plan for selskapskontroll for perioden 2016-

2019 til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget vil i neste møte avgi sin innstilling til Kommunestyret etter at planen har 

vært på høring. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 

 

Vedlagt saken følger:  

 Oversendelsesbrev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R, datert 02.09.2016 

 Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 Nesset kommune, datert 02.09.2016 

 Analyse av overordnede risikofaktorer i Nesset kommunes interesser i selskap 

 Oversikt over interesser i selskap m.m. 

 

 

 

 

 



VURDERING 

 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av Nesset kommunes 

interesser i selskaper m.m. og om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i 

samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Selskapskontroll er et viktig 

virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll. 

 

Plan for selskapskontroll inneholder en beskrivelse av ulike deler av selskapskontrollen som 

kan omfatte: 

 Eierskapskontroll 

 Forvaltningsrevisjon 
 

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 09.12.2015 i sak 37/15 at et slikt plandokument skulle 

utføres av Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R. Plan for selskapskontroll er med på å 

identifisere hvilke områder som bør prioriteres for selskapskontroll i valgperioden 2016- 

2019.  
 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R har tidligere utarbeidet forslag til plan for 

selskapskontroll for 2016-2019 i Nesset kommune.  Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt 

involvert i prosessen med å angi de selskap det er mest vesentlig å undersøke.  Både med 

hensyn til å prioritere selskap mest størst risiko og vesentlighet, og med hensyn til at 

selskapskontroll krever ressurser.  Derfor legges det opp til at saken behandles i to omganger i 

kontrollutvalget.  Første møte som et diskusjonsmøte og det andre møte som et vedtaksmøte. 

Kontrollutvalget avgjør hvem som på utvalgets vegne skal utføre selskapskontrollen og i 

plandokumentet legges det til grunn at selskapskontroller skal utføres av kommunens revisor. 

 

Administrasjonssjefen skal, ifølge kml. § 77 nr. 6, ha uttalerett i alle saker som blir forelagt 

kommunestyret.  Kommunerevisjonen har derfor sendt ut den foreløpige analysen og planen 

til administrasjonssjefen for uttalelse. 

 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R har etter kontrollutvalgets behandling i møte 21.06.2016  

utarbeidet plan for selskapskontroll for 2016-2019 i Nesset kommune.  

Det er mest aktuelt å gjennomføre selskapskontroller i aksjeselskap som eies fullt ut av 

Nesset kommune. Dette gjelder Nesset Kraft AS. Det ble gjennomført selskapskontroll i 

selskapet i 2015, og av den grunn er selskapskontroll lite aktuelt. Det er aktuelt å 

gjennomføre kontroll i selskap som eies sammen med andre kommuner og/ eller andre 

eiere. Der Nesset kommune er minoritetseier bør prosjekt gjennomføres som felles prosjekt 

sammen med de andre eierkommunene.  

 

Etter at kontrollutvalget har behandlet planen og prioritert aktuelle selskap, oversendes saken 

til kommunestyret som gjør det endelige vedtaket for kommunen sin plan for selskapskontroll 

for perioden 2016-2019. 

 

Dersom det over tid oppstår forhold som gjør at prioriterte selskaper blir uaktuelle, vil 

kontrollutvalget ha anledning til å omprioritere på lista. For å gjøre saksbehandlingen så 

smidig som mulig delegerer kommunestyret myndighet til kontrollutvalget å prioritere selskap 

som ikke er tatt inn i planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Innholdet i planen 

legger opp til dette. 

 

 

 

 
 

Sveinung Talberg 

rådgiver 



 

 

 

 

 



 

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 
MØRE OG ROMSDAL 

 

 
 

Nesset kommune 
 

 
Overordna analyse 

Plan for selskapskontroll 
2016-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behandling av overordna analyse og plan for selskapskontroll 2016-2019   
 Forslag utarbeidet av Kommunerevisjonsdistrikt 2 levert til kontrollutvalget 20.9.2016 
 Kontrollutvalget i Nesset kommune behandlet dokumentet i sak xx/ 2016 i møte 4.10.2016 
 Kommunestyret i Nesset kommune vedtok plan for selskapskontroll i sak xx/ 2016 i møte xx.xx.2016 
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Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal er interkommunalt selskap etter kommune-
loven § 27. Eiere er kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, 
Sunndal og Vestnes. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskaps-
kontroll for eierkommunene og har i dag fem revisorer. Selskapet har hovedkontor i Molde. 
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1 Innledning 
Selskapskontroll er hjemlet i kommuneloven § 77 nr. 5 og nærmere omtalt i forskrift om 
kontrollutvalg §§ 13 til 15. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med 
forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll. Herunder skal 
det kontrolleres om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar 
med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan 
også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 
kapittel 3.  
 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. 
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og 
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike 
sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret selv som kan 
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.  
 
Kontrollutvalget i Nesset kommune bestilte i sak 37/15 i møte 9.12.2015 utarbeidelse av 
utkast til Plan for selskapskontroll 2016 til 2019 fra Kommunrevisjonsdistrikt 2 Møre og 
Romsdal. Kontrollutvalget gav i møte 30.9.2015 innspill til arbeidet med analyse og plan. Et 
foreløpig utkast ble drøftet i møte 13.6.2016 jf. sak 17/2016. Kontrollutvalget tok utkast til 
orientering. Det ble nevnt at gjeldende eierskapsmelding iht plan skulle vært evaluert. 
 
Den overordnede analysen er basert på modellen presentert i figuren nedenfor. Modellen viser 
ulike kildene som er brukt som grunnlag i den overordnede analysen for å vurdere og 
synliggjøre innenfor hvilke områder selskapskontroll bør iverksettes. 
 
Sentralt i dette arbeidet er kommunens eierskapsmelding. Revisjonen har også nyttet risiko og 
sårbarhetsanalyse gjennomført ved utarbeidelse av plan for perioden 2012 til 2015. 
Revisjonen har også hatt samtaler med ordfører og rådmann/ administrasjonssjef.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eierskapsmelding 

Rapporter, media  
og andre kilder 

KOSTRA 

 
 

OVERORDNET 
 

ANALYSE 

Forrige analyse/ plan 

Tidligere prosjekter Dialogmøte med rådmann 
og ordfører 

 

Revisjonens erfaringer 
 

 

Kontrollutvalgets erfaringer 

Årsrapport og andre styrende 
dokumenter  
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2 Plan for selskapskontroll  
I perioden 2012 til 2015 ble det gjennomført en selskapskontroll i Nesset kommune. Selskaps-
kontrollen omfattet også forvaltningsrevisjon og ble gjennomført i Nesset Kraft AS. Nesset 
Kraft AS er heleid av Nesset kommune.  
 
Aktuelle tema for eierskapskontroll i perioden 2016 til 2019 er: 
 Har kommunen etablert tydelige føringer for eierskap (selskap)?  
 Har kommunen etablert hensiktsmessige regler og rutiner for eierskapsoppfølgingen?  
 Forvaltes kommunens eierskap i tråd med de etablerte regler og rutiner?  
 Utøver eierorganet sin myndighet i tråd med lover og regler?  
 Driver selskapet i tråd med kommunestyrets vedtak og intensjoner?  
 I tillegg vil det være aktuelt å vurdere statusen i forhold til KS Eierforum sine anbefalinger  
 
Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon som del av eierskapskontroll i perioden 2016 til 2019 er: 
 Etterlevelse av saksbehandlingsregler i forvaltningsloven 
 Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser 
 
Det er mest aktuelt å gjennomføre selskapskontroller i aksjeselskap som eies fullt ut av Nesset 
kommune. Dette gjelder Nesset Kraft AS. Det ble gjennomført selskapskontroll i selskapet i 
2015, og av den grunn er selskapskontroll lite aktuelt. Det er aktuelt å gjennomføre kontroll i 
selskap som eies sammen med andre kommuner og/ eller andre eiere. Der Nesset kommune er 
minoritetseier bør prosjekt gjennomføres som felles prosjekt sammen med de andre 
eierkommunene.  
 

3 Overordna analyse 
Plan for selskapskontroll for perioden 2012 til 2015 med tilhørende analyse av overordnede 
risikofaktorer i kommunens interesser i selskaper, ble behandlet i kontrollutvalget 7.2.2012 og 
vedtatt av kommunestyret 21.3.2012. Planen med tilhørende analyse er nyttet som utgangspunkt 
for utarbeidelse av plan for perioden 2016- 2019. 
 
Overordnet analyse og plan for selskapskontroll bygger på gjeldende eierskapsmelding. 
Revisjonen har innhentet gjeldende eierskapsmelding inkludert innstilling og protokoll fra 
kommunestyremøtet der meldingen ble vedtatt. 
 
Eierskapsmelding for Nesset kommune 
Eierskapsmelding for Nesset kommune ble vedtatt av kommunestyret 16.6.2011 i sak 
66/2011. Eiermeldingen er inndelt i to deler. Første del presenterer aktuelle selskapsformer 
for kommunen, felles prinsipp og strategier for god eierstyring i de ulike selskapsformene, 
samt prosedyrer for politisk og administrativt forvaltning av eierstyringen. Andre del 
omhandler selskap som Nesset kommune eier eller har eierinteresser i. 
 
Dokumentet er et førende dokument som skal legges til grunn ved utøvelse av kommunens 
eierskap. Kommunen forvalter store verdier på vegne av fellesskapet gjennom eiendeler i en 
rekke selskap. Meldinga skal øke bevisstheten og åpenheten rundt hva kommunen eier, 
hvorfor kommunen eier, hvordan kommunen eier og virksomhetenes formål. 
 
Dokumentet skal også være et viktig verktøy og opplæring for folkevalgte som skal utøve det 
kommunale eierskapet. 
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Nesset kommunestyre vedtok 16.6.2011: «Eierskapsmeldingen for Nesset kommune datert 20. 
mai 2011 vedtas. Eierskapsmeldingen gjelder fra og med kommunevalgperioden og skal 
evalueres det siste året i kommunevalgperioden». Meldingen ble ikke evaluert i 2015. 
 
Selskapstyper som omfattes av selskapskontroll 
Selskapskontroll omfatter alt kommunalt eierskap som er organisert med hjemmel i andre lover 
enn kommuneloven samt interkommunalt samarbeid etter koml. kapittel 5 og som er egne 
rettssubjekt. Inkludert er dermed aksjeselskaper, interkommunale selskaper (IKS) og 
samvirkeforetak. 
 

Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre selskapskontroll påvirkes ikke av eierskapets omfang eller av hvem 
som eventuelt er medeiere. Selskapskontrollens innhold og omfang kan imidlertid påvirkes av dette. For 
eksempel vil rammene for forvaltningsrevisjon være påvirket av manglende innsynsrett etter koml. § 80, i 
selskaper som ikke fullt ut – direkte eller indirekte – er eid av kommuner/ fylkeskommuner. I slike tilfeller må 
forvaltningsrevisjon basere seg på innsyn i åpne kilder eller alternativt på et utvidet innsyn etter særskilt avtale 
med de øvrige eierne. 

 
Aksjeselskaper (eierskapsmelding) 
Nesset kommune har ett heleid aksjeselskap. Tabell under viser kommunens eierinteresser i 
aksjeselskap. 
 

Aksjeselskap Eierandel Merknader - Andre eiere 
Nesset Kraft AS 100 %  

Aursjøveien AS 41,67 %  

Contrast Adventure AS 13,69 %  

Destinasjon Molde og Romsdal AS  Liten eierandel 

Kystlab AS  Liten eierandel 
Molde kunnskapspark AS  Liten eierandel 
Kommunekraft AS  Liten eierandel 
Muritunet AS  Liten eierandel 
Astero AS  Liten eierandel 
Sunndal Nasjonalparksenter AS  Liten eierandel 
Langfjordtunnelen AS  Liten eierandel 
Molde lufthavnutvikling AS  Liten eierandel 
Samspleis AS  Liten eierandel 
Nesset Næringshage AS  Liten eierandel 

Tabell: Oversikt over Nesset kommunes eierandeler i aksjeselskaper 
Kilde:  Eierskapsmelding for Nesset kommune (2011), Nesset kommune årsmelding/ årsregnskap 2015 og proff.no 
 

Interkommunale selskaper (IKS) (eierskapsmelding)  
Nesset kommune deltar i interkommunalt samarbeid. Noen av samarbeidsforaene er 
organisert som interkommunale selskap (IKS). Tabell under viser kommunens eierinteresser i 
interkommunale selskaper.  
 

IKS Merknad 

Romsdalshalvøya Interkommunale renovasjonsselskap (RIR) IKS  

Tøndergård skole og ressurssenter IKS  

Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA) IKS  

Molde og Romsdalhavn IKS  

Krisesenteret for Molde og Omegn IKS  

GassROR IKS  

Møre og Romsdal Revisjon IKS Revisjonselskap som etableres 1.10.2016 
Tabell: Oversikt over Nesset kommunes eierandeler i interkommunale selskaper. 
Kilde:  Eierskapsmelding for Nesset kommune (2011), Nesset kommune årsmelding/ årsregnskap 2015 og proff.no 
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3.1 Analyse av overordnede risikofaktorer  
Kommunen har tre hovedansvarsområder (kommuneloven § 1): Legge til rette for et funksjonsdyktig 
kommunalt folkestyre, yte gode og effektive tjenester til sine innbyggere og legge til rette for bærekraftig 
utvikling. Deler av kommunens virksomhet er viktigere enn andre deler for å kunne oppfylle kommunens 
hovedansvarsområder. Gjennom dette vil kommunen sikre en tillitsskapende forvaltning med høy etisk 
standard. 
 
Risiko er at det skjer noe som gjør at kommunen ikke når sine målsettinger. Risikofaktorer er mulige 
hendelser som kan gjøre at kommunen ikke er i samsvar med vedtak, forutsetninger og mål som er satt for 
virksomheten. Analysen setter opp risikofaktorer som er vesentlige for kommunens måloppnåelse på de 
tre hovedansvarsområdene. I vurderingene er det tatt hensyn til de tiltak rådmannen har iverksatt for å 
sikre en betryggende intern kontroll. Risikofaktorene er vurdert ut fra sannsynligheten for at den 
inntreffer, og den konsekvensen det vil ha om det inntreffer. Konsekvensene kan ha følger for 
kommunens egen virksomhet og/eller kommunens innbyggere.  Det vil bestandig være en viss risiko for 
at kommunen ikke når sine mål, men mye av denne risikoen har både lav sannsynlighet og lav 
konsekvens.  

3.2 Eierskapskontroll 
Eierskapskontrollen skal være med å sikre at kommunen utøver sitt eierskap på en profesjonell måte. 
Dette vil kunne gjøre at kommunen kan påvirke selskapet i ønskede saker, at eventuelle medeiere blir 
likebehandlet og at selskapets uavhengighet opprettholdes. 
  

Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risikovurdering 
Lav/Medium/Høy 

Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer Konsekvens om risikofaktor inntrer 

Sa
n

n
sy

n
-

lig
h

e
t 

K
o

n
se

-

kv
e

n
s 

Prinsipper for eierskap og forvaltning 
Kommunen har 
utydelige prin-
sipper for 
utøvelse av eier-
skap (eierskaps-
politikk) 

Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding (2011). Der 
trekkes det opp prinsipper for ansvarsplassering og for hvordan 
kommunen skal utøve sitt eierskap. Rådmannen er ikke tillagt 
noe særskilt ansvar i den direkte oppfølgingen av kommunens 
eierinteresser, men har rapporteringsansvar i årsmelding/-
regnskap. Meldingen svarer på alle anbefalinger fra KS 
Eierforum. Eierskapsmeldingen skulle iht plan vært rullert i 
2015. 

Kommunen opptrer ikke som en profesjonell 
eier. Dette kan skade både kommunens og 
selskapets interesser. Kommunens omdømme 
svekkes. 

  

Kommunen bryter 
habilitets-
bestemmelser 

Kommunens størrelse gjør det sannsynlig at flere personer vil 
sitte i posisjoner som kan ha motstridende interesser. Oversikt 
over økonomiske interesser, verv etc. for folkevalgte og/ eller 
ansatte i administrasjonen føres i styrevervregisteret.no (KS). 
Eiermeldingen bestemmer hvordan habilitetsutfordringer skal 
behandles. 

Dårlig rettssikkerhetsgaranti, svekket 
omdømme og feil vedtak. 

  

Kommunen 
praktiserer ikke 
offentlighet i 
utøvelsen av sitt 
eierskap 

I eierskapsmeldingen del 2 gis det informasjon om de enkelte 
selskapene. Rapporteringsrutiner oppgis å være 
«Revisorbekreftet årsregnskap med noter og styrets beretning». 
Gjennomgang av protokoller fra kommunestyret viser at 
protokoller, årsmeldinger, regnskap etc fra selskaper 
kommunen har eierinteresser i legges fram for kommunestyret 
som referatsaker.   

Vanskelig for innbyggerne å kontrollere 
kommunen når dokumenter ikke fremkommer 
på offentlig postjournal. 

  

Formål med eierskap 
Formålet med 
kommunens eier-
skap er uklart 
(eierstrategier) 

Selskapets formål skal fremgå av vedtekter/ selskapsavtale. 
Prinsipielle endringer i vedtekter/ selskapsavtale skal vedtas av 
kommunestyret. Det er ingen rutiner for politisk behandling i 
kommunen av prinsipielle saker til eierorganer i selskaper i for-
kant av eiermøtet. Kommunens representant(er) i eierorgan er 
ikke pålagt å rapportere til ordfører eller rådmann. Kommunens 
eierstrategier for de viktigste selskapene er gjennomgått i 
eiermeldingen. I eierskapsmeldingens andre del gis det oversikt 
over formål og sentrale oppgaver i det enkelte selskap. 

Selskapet og dets virksomhet utvikles ikke til 
beste for kommunen og innbyggerne. 
Kommunens omdømme svekkes. 
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Kommunen 
kontrollerer ikke 
om selskapet når 
sine mål 

Stadig mer av den kommunale tjenesteytingen utføres av sel-
skaper som ikke er en del av kommunen. Kommunestyret har få 
saker om resultatet av den tjenesteproduksjonen som skjer i 
disse selskapene til behandling. Årsmeldinger/-regnskap fra 
noen utvalgte selskapet legges frem for kommunestyret til 
orientering. Det er ikke vanlig at kommunens representant(er) i 
eierorganet orienterer kommunestyret om driften i selskapene. 
Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding (2011). 

Tjenestetilbudet til innbyggerne har ikke det 
innhold eller omfang som er fastsatt. 

  

Kommunestyrets 
vedtak følges ikke 
av selskapet 

Kommunen har ingen skriftlige rutiner for hvordan vedtak gen-
erelt sett skal formidles til kommunens representant(er) i eier-
organet. Ved selskapskontroll i RIR IKS (2011) ble ikke kom-
munestyrenes vedtak presentert skriftlig og samlet for repre-
sentantskapet i selskapet. Representantskapsmedlemmer fra 
Nesset stemte på noen punkter i denne saken ikke i tråd med 
det kommunestyret hadde vedtatt. Forholdet er fulgt opp av 
Nesset kommune i forhold til RIR IKS. 

Selskapet og dets virksomhet utvikles ikke til 
beste for kommunen og innbyggerne. 
Kommunens omdømme svekkes. 

  

Representasjon i eierorgan og styre 
Nominasjons-
ordning i 
kommunen sikrer 
ikke nødvendig 
samlet 
kompetanse i 
styret i selskapet 

Selskapskontroll i RIR IKS (2011) avdekket at eierkommunene 
ikke oppfyller sitt samlede ansvar for å sikre nødvendig samlet 
kompetanse i styret. Hovedregelen i eierskapsmeldingen er at 
ordfører skal representere kommunen i valgkomiteer i 
selskaper kommunen har interesser i. Eierskapsmeldingen har 
bestemmelser om krav til kompetanse i styrer. 

Selskapene kan få utilfredsstillende styring 
som gjør at de ikke når sine mål. 

  

3.3 Forvaltningsrevisjon som del av selskapskontroll 
Forvaltningsrevisjon skal være med å sikre at selskapet drives slik at det oppfyller sine mål og at 
dette gjøres på en etisk forsvarlig måte. 

 
Risikofaktorer Bakgrunn for risikovurdering Risikovurdering 

Lav/Medium/Høy 

Sannsynlighet for at risikofaktor inntrer Konsekvens om risikofaktor inntrer 

Sa
n

n
sy

n
lig

h
e

t 

K
o

n
se

-

kv
e

n
s 

Selskapets mål-
oppnåelse er ikke 
tilfredsstillende 

God måloppnåelse vil være særlig viktig i de selskapene som er 
tjenesteleverandører til kommunene. Kommunestyret følger i 
varierende grad med på selskapenes måloppnåelse. Det er ikke 
gjort en overordnet vurdering av måloppnåelse i eiermeldingen. 

Innbyggerne får ikke de tjenestene de har krav 
på. Konsekvensen vil variere betydelig ut fra 
hvilket selskap det gjelder. 

  

Selskapet bryter 
bestemmelser om 
offentlighet i 
offentlighetsloven 
og kommune-
loven 

Møre og Romsdal Redaktørforening undersøkte i 2011 prakti-
seringen av offentlighet i en rekke selskaper i fylket der det 
offentlige har betydelige interesser. Mange av selskapene var i 
utgangspunktet ikke klar over at de var underlagt bestem-
melsene. Noen selskaper kan være underlagt reglene kun på 
områder der de utfører tjenester for kommunen. Det antas på 
generelt grunnlag at det kan være usikkerhet i noen selskaper i 
forhold til om offentlighetslovens regler gjelder. 

Svekket rettssikkerhet for innbyggerne.   

Selskapet bryter 
saksbehandlings-
regler i forvalt-
ningsloven 

Saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven gjelder for alle 
organer for stat eller kommune samt private selskaper som 
treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. På generelt 
grunnlag antas det at det kan være usikkerhet i noen selskaper i 
forhold til hvilken myndighet de har fått delegert og hvilke type 
vedtak som fattes, jf. omtale av offentlighet ovenfor. 

Svekket rettssikkerhet for innbyggerne.    

Selskapet bryter 
regelverket for 
offentlige 
anskaffelser 

På generelt grunnlag antas det at det kan være usikkerhet i 
noen selskaper i forhold til om de omfattes av regelverket, jf. 
omtale av offentlighet over.  

Mindre effektiv drift, økonomisk tap og 
misligheter. Svekket omdømme. 
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Vedlegg: Oversikt over interkommunale samarbeidsavtaler og selskaper  

 
I årsmelding 2015 gis det en oversikt over interkommunale samarbeidsavtaler og selskaper. 
Til orientering gjengis oversikten i det følgende. 
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Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 112/16 20.10.2016 

 
 
 

Nesset kommune - plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 - 
2029 

Vedlegg 

1 Samlet saksframlegg sak 2616 - plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 

2 Nesset (20.9.2016) Forvaltningsrevisjon - overordna analyse og plan 2016-2019 

 
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nesset kommunes plan for 
forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019.  

 

Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekt som ikke er tatt inn i planen, dersom 
utvalget finner dette nødvendig. 

 

 

Saksopplysninger 

 

I henhold til kommunelovens § 75 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 i sitt møte 04.10.2016 plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019. Viser til 
de vedlegg som følger saksdokumentene.  

Arkiv: 030 
 

Arkivsaksnr: 2016/501-5 
 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 



  

NESSET KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2016-1543/04 

144 

Sveinung Talberg 

27.09.2016 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 26/16 Kontrollutvalget 04.10.2016 

 Kommunestyret   

 

 

 

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nesset kommunes plan for 

forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019. 

 

Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekt som ikke er tatt inn i planen, dersom 

utvalget finner dette nødvendig. 

 

Kontrollutvalgets behandling – 04.10.2016 

 

Sekretæren og forvaltningsrevisor redegjorde.  Innstillingen legger opp til at kontrollutvalget 

kan prioritere prosjekt når en kommer til tidspunktet for bestilling.  Risikoområder og dermed 

aktuelle tema kan ha endret seg fra tidspunktet planen er vedtatt i kommunestyret til 

kontrollutvalget skal foreta bestilling.  En bestilling vil tidligst skje våren 2017 og utførelse  

noe senere.  Derfor inneholder ikke planen en prioritering mellom tema eller prosjekt. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende) 

 

Sekretærens innstilling 

 

Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget sitt forslag til Nesset kommunes plan for 

forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019. 

 

Kontrollutvalget gis fullmakt til å prioritere prosjekt som ikke er tatt inn i planen, dersom 

utvalget finner dette nødvendig. 

 

Saksopplysninger 

 

Det er kontrollutvalget som skal påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for 

forvaltningsrevisjon, jf. Forskrift for kontrollutvalg § 9 og kommunelovens § 77 nr. 4.  

 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for 

forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planen skal utarbeides 

minimum en gang i løpet av valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommune-

styret har konstituert seg. Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens 

virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. 

 



Kontrollutvalget i Nesset behandlet i sak PS 16/16 den 13.06.2016 utkast til overordna plan 

for forvaltningsrevisjon 2016-2019: 

 

Kontrollutvalgets behandling i sak PS 16/16 den 13.06.2016: 

 

Sekretæren orienterte om saksgangen og prosedyrer for videre behandling.  

Forvaltningsrevisor Einar Andersen orienterte om hvordan utkast til plan hadde blitt 

utarbeidet og hvilke områder som er blitt ansett å ha risiko- og vesentlighet. 

 

Kontrollutvalget kom med innspill til planen som kunne bli brukt inn i de enkelte 

riskoområder.  Innspillene kan også være av en slik karakter at de må tas hurtig og som egne 

saker utenom et forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 

Saken og endelig plan vil bli tatt opp igjen i neste møte etter at revisjonen har bearbeidet 

innspillene. 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak i sak PS 16/16 den 13.06.2016: 

 

Kontrollutvalget tar forslag til Nesset kommunes plan for forvaltningsrevisjon for perioden 

2016-2019 til foreløpig orientering. 

 

Kontrollutvalget vil i neste møte avgi sin innstilling til Kommunestyret etter at planen har 

vært på høring. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) 

 

Vedlegg: 

• Oversendingsbrev fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R, datert 30.08.2016 

• Nesset kommune. Overordnet analyse.  Plan for forvaltningsrevisjon i 2016 – 2019, 

datert 30.08.2016 

 

 

VURDERING 

 

Forvaltningsrevisjonsarbeidet har etter hvert blitt en svært sentral del av kontroll- og 

tilsynsarbeidet i kommunal sektor og det er derfor viktig at kontrollutvalget bruker plan for 

forvaltningsrevisjon som et redskap for å utøve en mest mulig målrettet og effektiv 

tilsynsfunksjon i kommunen, i tråd med kommunestyrets signaler. 

 

Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 09.12.2015 i sak 36/15 at et slikt plandokument skulle 

utføres av Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 

2016-2019 er basert på en overordna analyse av kommunens virksomhet ut fra vurdering av 

risiko- og vesentlighet med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike 

enheter og virksomheter. 
 

I arbeidet med analysen har revisjonen hentet inn informasjon fra ulike kilder, som for 

eksempel kommunens politiske vedtak, planverk og årsmeldinger, samt databaser, som for 

eksempel KOSTRA. Videre er det benyttet informasjon som revisjonen har fått tilgang til 

gjennom sitt løpende revisjonsarbeid. Det er også avholdt møte med rådmann. 

 



Administrasjonssjefen skal, ifølge kml. § 77 nr. 6, ha uttalerett i alle saker som blir forelagt 

kommunestyret.  Kommunerevisjonen har derfor sendt ut den foreløpige analysen og planen 

til administrasjonssjefen for uttalelse. 

 

Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R har etter kontrollutvalgets behandling i møte den 

13.06.2016 utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 i Nesset kommune.  

Revisjonen har ut fra en risiko- og vesentlighetsvurdering vurdert at følgende tema er særlig 

aktuelle for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019: 

 

o Plan- og styringssystemet herunder 

o helhetlig planlegging, oppfølging, rapportering  

o kvalitetssystem – internkontroll 

o offentlig anskaffelser/innkjøp  

 

o Kompetanse og rekruttering herunder  

o kompetanseplanlegging og oppfølging av planer   

 

o Barn og unge herunder aktuelle områder 

o frafall/utenforskap 

   

o Helse og omsorg herunder  

o psykisk helse og rus, hjemmetjenester 

 

o Brukermedvirkning herunder 

o brukermedvirkning på individ og systemnivå 

 

o Arbeidsmiljø herunder  

o heltidskultur   

o sykefraværsoppfølging herunder turnuspersonell og personell i barnehage     

  

Etter at kontrollutvalget har behandlet planen og prioritert aktuelle prosjektområder, 

oversendes saken til kommunestyret som gjør det endelige vedtaket for kommunen sin plan 

for forvaltningsrevisjon for perioden 2016-2019. 

 

Dersom det over tid oppstår forhold som gjør at prioriterte prosjekter blir uaktuelle vil 

kontrollutvalget ha anledning til å omprioritere prosjekt på lista. For å gjøre saksbehandlingen 

så smidig som mulig delegerer kommunestyret myndighet til kontrollutvalget å prioritere 

prosjekter som ikke er tatt inn i planen, dersom utvalget finner dette nødvendig. Innholdet i 

planen legger opp til dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveinung Talberg  

rådgiver  

 



 

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 
MØRE OG ROMSDAL 

 
 
 
 

Nesset kommune 
 
 
 
 
 

Overordna analyse 
Plan for forvaltningsrevisjon 

2016-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Behandling av plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019: 
Forslag utarbeidet av Kommunerevisjonsdistrikt 2 leveres kontrollutvalget 20.9.2016 
Kontrollutvalget i Nesset kommune behandler planen i sak xx/ 2016 i møte 4.10.2016 
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon i sak xx/ 2016 i møte xx.xx.2016 
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Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal er interkommunalt selskap etter kommune-
loven § 27. Eiere er kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, 
Sunndal og Vestnes. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskaps-
kontroll for eierkommunene og har i dag fem revisorer. Selskapet har hovedkontor i Molde. 
 
Utkast til overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon ble våren 2016 utarbeidet av 
Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal ved Einar Andersen og Anny Sønderland. 
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1 Innledning 

1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 
Kommunestyret skal minst én gang i valgperioden vedta en plan for forvaltningsrevisjon. 
Det er kontrollutvalget som har ansvaret for at det utarbeides en slik plan og har 
innstillingsrett til kommunestyret. Det skal gjennomføres en overordnet analyse av 
kommunes virksomhet som grunnlag for utarbeidelse av planen. Den overordnede analysen 
skal gi svar på hvilke område det er knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest 
vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. Kontrollutvalget i Nesset kommune bestilte i sak 
36/15 i møte 9.12.2015 en overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for perioden 
2016 til 2019 fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal.  
 
Plan for forvaltningsrevisjon framgår av kapittel 2 og overordna analyse framgår av kapittel 3.   

1.2 Hva er forvaltningsrevisjon  
Forvaltningsrevisjon er del av kommunestyrets tilsyn med kommunens forvaltning 
(kommunens egenkontroll). Forvaltningsrevisjonens rolle framgår i veileder utarbeidet av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Kontrollutvalgsboken):  

o undersøke om kommunens virksomhet skjer i tråd med gjeldende lover og regler og 
kommunens egne planer og vedtak  

o et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget kan bruke for å sikre at kommunen 
drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig  

o et redskap for å bidra til bedre måloppnåelse og økt kvalitet på tjenestene i kommunen  
  
Forvaltningsrevisjon skal fungere 
som en kontrollmekanisme mellom 
kommunestyret og administrasjonen, 
og i tillegg legge til rette for 
forbedring og utvikling. God dialog 
og samhandling med 
administrasjonen vektlegges.  
 
På bakgrunn av plan for 
forvaltningsrevisjon vedtatt av 
kommunestyret bestiller 
kontrollutvalget rapporter fra 
kommunerevisjonen. 
Kontrollutvalget sender rapportene 
til videre behandling i 
kommunestyret. Det er 
kommunestyret som fastsetter 
hvordan rapportene skal følges opp. 

 
Forvaltningsrevisjon er en form for revisjon av offentlig virksomhet 
som i kommuneloven § 77 blir definert som systematiske vurderinger 
av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. 
I forskrift om revisjon § 7 blir ulike typer undersøkelser som kan 
være aktuelle i forvaltningsrevisjon, omtalt:   
a) Vedtaksoppfølging: om forvaltningen bruker ressurser til å løse 

oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. 

b) Effektivitet og måloppnåelse: om forvaltningens ressursbruk og 
virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 
området,  

c) Regeletterlevelse, om regelverket etterleves, 
d) Styringsverktøyenes hensiktsmessighet: om forvaltningens 

styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige, 
e) Administrasjonens saksbehandling: om beslutningsgrunnlaget fra 

administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 
utredningskrav,  

f) Resultat av kommunens tjenesteproduksjon: om resultatene i 
tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets 
forutsetninger og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd. 
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1.3 Framgangsmåte og metode  
Den overordnede analysen er basert på modellen presentert i figuren under. Modellen viser 
ulike kildene som er brukt, i noe varierende grad. Sentralt i dette arbeidet har vært 
gjennomføringen av en spørreundersøkelse sendt til sentrale ledere, tillitsvalgte, politikere, 
eldrerådet m.m. Revisjonen har også hatt samtaler med ordfører og rådmann/ 
administrasjonssjef.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overordnet analyse for forvaltningsrevisjon er ikke ment å gi et uttømmende bilde av 
utfordringer i kommunen. Dokumentet peker på noen forhold der kommunen kan ha 
utfordringer eller utviklingspotensial som det er viktig at kontrollutvalget har fokus på.  
De enkelte punktene er vurdert av kommunerevisjonen, og gir ikke en fasit på situasjonen i 
kommunen.  
 
I spørreundersøkelsen blir mange av de samme tema vektlagt av flere kommuner. Alle 
innspillene i spørreundersøkelsen er ikke hensyntatt, men revisjonen har sammenstilt alle 
svarene og vil nytte dette som bakgrunnsinformasjon i det løpende arbeidet med revisjon av 
kommunene. Nedenfor følger noen utfordringer som kom fram i spørreundersøkelsen i Nesset 
kommune. Noen av disse har vært sentrale ved valg av tema i denne rapporten:  
 
 planarbeid og gjennomføring 
 saksbehandling og oppfølging av vedtak 
 brukermedvirkning 
 omdømme og tillit 
 kvalitet på tjenestene  
 kompetanse, rekruttering  
 samme person skal rekke over «alt»  
 ledelse – oversikt over lover, reglement etc.  

 omstilling  
 ny kommunestruktur  
 sykefravær 
 tekniske tjenester 
 rutiner, internkontroll og avvikshåndtering 
 økonomi – lånegjeld 
 befolkningsnedgang  

 
Det var forholdvis få svar fra Nesset kommune. I analysen er det også redegjort for generelle 
utfordringer for kommunene. Denne teksten er til en viss grad felles for de ni kommunene der 
kommunerevisjonen utarbeider analyse.   

Spørreundersøkelse 

Årsrapport og andre 
styrende dokumenter  

 

 
 

OVERORDNET 
 

ANALYSE 

Forrige analyse/ plan 

Tidligere prosjekter KOSTRA og annen statistikk 

Revisjonens erfaringer 
 

 

Kontrollutvalgets erfaringer 

Tilsynsrapporter, 
tilstandsrapporter, 

kommunebilde, media  
og andre kilder 

KOSTRA 
 

Reformer og nasjonale 
føringer 

Dialogmøte med rådmann og 
ordfører 
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Overordnet analyse skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Vesentlighet og risiko 
kan knyttes til en rekke ulike perspektiver for eksempel bruker, befolkning, samfunn, miljø, 
organisasjon, ansatte, økonomi.  
 
I analysen vises det til ulike statistikker. Det mest sentrale er KOSTRA, som står for 
Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen og prioriteringer i 
kommuner. Sammenligningene må brukes med varsomhet, og må sees i sammenheng med 
prioritering og behov i den enkelte kommune. Vedlegg 2 og 7 gir oversikt over KOSTRA-tall, 
utgiftsbehov (beregnet i inntektssystemet) og kommunens frie inntekter. 
 
Kontrollutvalget i Nesset kommune i forrige periode gav i møte 2015 innspill til arbeidet med 
analyse og plan for forvaltningsrevisjon. Et foreløpig utkast ble drøftet av nytt kontrollutvalg i 
møte 13.6.2016 sak 16/16.  
 

1.4 Gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008-2015 
Følgende prosjekt er gjennomført i perioden 2008-2015: 
 
2015  Selskapskontroll Nesset Kraft AS* 
2015  Samhandlingsreformen 
2014  Barnevernsamarbeid 
2013  Vedlikehold av kommunale bygg 

2011 Refusjon av sykepenger  
2010 Barnevern  
2009 Offentlige anskaffelser 
2008 Saksbehandlingsrutiner 

*Kontroll av Nesset Kraft AS ble gjennomført som en kombinasjon av selskapskontroll og forvaltningsrevisjonsprosjekt 

 

Rapportene er tilgjengelig på: nkrf.no/forvaltningsrevisjonsregister. 
 
I plan for forvaltningsrevisjon i perioden 2012 til 2015 prioriterte kommunestyret i Nesset 
kommune følgende prosjekter:  

- Byggeprosjekter/Vedlikehold av kommunale bygg  
- Samhandlingsreformen 
- KOSTRA - bruk av funksjoner 
- Legevaktsamarbeidet 

1.5 Kort om Nesset kommune  
Kommunens mål framgår av kommuneplanen 2012-2020:    
 Kommunens mål i kommuneplanperioden er å snu befolkningsnedgangen, stabilisere 

folketallet og legge til rette for vekst gjennom å fortsette å framstå som en attraktiv 
bokommune med gode kommunale tjenestetilbud, et desentralisert bosettingsmønster og 
en aktiv næringspolitikk gjennom satsing på lokalt entreprenørskap og vekst i 
næringslivet.  

 
Hovedmål for kommunen som tjenesteprodusent, er at Nesset kommune skal ha:  

1. God 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  
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Kommunen hadde 2970 innbyggere per 1.1.2016. Nesset kommune har en demografisk 
sårbarhet, og framskrivninger av folketallet viser en nedgang, se vedlegg 1.  
 
I Årsrapport 2015 blir det pekt på at ekstra fokus på konkrete tiltak for økt bosetting og flere 
arbeidsplasser i hele kommunen fortsatt er nødvendig, uavhengig av utfallet av 
kommunereformen.  
 
Kommunens plassering på kommunebarometeret 2016 var 269, en nedgang på 136 fra året 
før, se vedlegg 7. 
 
Kommunen hadde per 31.12.2015 241 årsverk og 324 ansatte. Rådmannens strategiske 
ledergruppe består av rådmann, assisterende rådmann, personalsjef og økonomisjef. 
Kommunens organisering:  
 Rådmann – ass. rådmann  
 Stab / støtte Personal, økonomi, IKT 
 Barnehager i Nesset  
 Teknisk, samfunn og utvikling 
 Helse og omsorg  
 NAV Kommunal del  
 Eidsvåg barne- og ungdomsskole 
 Servicekontoret i Nesset 
 Indre Nesset barne- og ungdomsskule 
 
For nærmere informasjon om kommunen vises det til Årsrapport 2015, Årsbudsjett 
2016/Økonomiplan 2016-2019 og kommunens hjemmeside. 
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2 Plan for forvaltningsrevisjon 
Revisjonen har valgt å peke på aktuelle tema uten prioritering og uten å foreslå detaljerte 
problemstillinger. Siden dette er en fireårsplan kan det være en fordel med en viss fleksibilitet 
slik at kommunen/ kontrollutvalget kan velge tidsaktuelle tema og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjon.   
 
Følgende tema er særlig aktuelle for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:  
 
o Plan- og styringssystemet herunder 

o helhetlig planlegging, oppfølging, rapportering  
o kvalitetssystem – internkontroll 
o offentlig anskaffelser/innkjøp  

o Kompetanse og rekruttering herunder  
o kompetanseplanlegging og oppfølging av planer   

o Barn og unge herunder aktuelle områder 
o frafall/utenforskap   

o Helse og omsorg herunder  
o psykisk helse og rus, hjemmetjenester 

o Brukermedvirkning herunder 
o brukermedvirkning på individ og systemnivå 

o Arbeidsmiljø herunder  
o heltidskultur   
o sykefraværsoppfølging herunder turnuspersonell og personell i barnehage     

 
Følgende tema kan også være aktuell for forvaltningsrevisjon i perioden 2016-2019:  
o Omstillingsprosesser herunder  

o kommunesammenslåing 
o Etikk og åpenhetskultur herunder  

o oppfølging av etiske retningslinjer   
 
Integrering av flyktninger kan eventuelt være aktuelt om kommunen skal bosette flere 
flyktninger. 
 
Ved prioritering av aktuelle prosjekt har kommunerevisjonen også tatt hensyn til hvilke 
risiko- og vesentlighetsområder kommunen selv har stort fokus på og arbeider med. Det vil 
være mindre aktuelt å gå inn på disse områdene.  
 
Revisjonen viser til overordna analyse i neste kapittel for detaljer og bakgrunn.  
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3 Overordna analyse 

3.1 Plan- og styringssystem  
Kommunelovens formål gir viktige føringer for 
kommunene når det gjelder effektivitet, 
bærekraftig utvikling, tillit og etikk.   
 
Administrasjonssjefen skal sørge for at 
administrasjonen drives i samsvar med lover, 
forskrifter og overordnede instrukser, og at den 
er gjenstand for betryggende kontroll. 
(kommuneloven, forvaltningsloven)  

Formålsbestemmelsen i Kommuneloven § 1 
lyder: «Formålet med denne lov er å legge 
forholdene til rette for et funksjonsdyktig 
kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, 
og for en rasjonell og effektiv forvaltning av 
de kommunale og fylkeskommunale 
fellesinteresser innenfor rammen av det 
nasjonale fellesskap og med sikte på en 
bærekraftig utvikling. Loven skal også legge 
til rette for en tillitsskapende forvaltning som 
bygger på en høy etisk standard.»     

 
Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte 
organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 
 
For å sikre god styring er det sentralt at plan- og styringssystemet er hensiktsmessig. Det skjer 
utviklingsarbeid i kommunene knyttet til plan og styringssystemet inklusiv internkontroll. 
Dette er et vesentlig område som også blir vektlagt i svarene i spørreundersøkelsen.   
 
Det er mange krav og forventinger knyttet til kommunens planlegging. Eksempler på krav/ 
forventninger knyttet til planlegging i kommuner:  
 
 Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år 

eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.  
 Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte 

oppgaver. Kommunestyrets prioriteringer, målsettinger og premisser skal komme tydelig fram. 
 Barn og unges interesser skal ivaretas.   
 Kommunene skal ha oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen og fastsette mål og strategier.  
 Nasjonale forventninger til kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling som skal legges 

til grunn for de nye kommunestyrenes arbeid med kommunale planstrategier og planer.  
 Det er statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

 Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsplan.  
 Ny forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten - høringsfrist 1.2.2016.   

 
Ulike planer og rapporteringer er viktige styringsdokument. Det er krav knyttet til høringer 
og medvirkning. Et helhetlig plansystem skal sikre sammenheng mellom ulike planer og 
fokus på både sentrale mål, kvalitet og økonomi. Det er vesentlig å sikre helhetlig planlegging 
og oppfølging av planer. 
 
Det er et risikoområde at kommunene ikke klarer å planlegge godt nok i forhold til framtidens 
behov og kommunens utfordringer. Dette kan for eksempel gjelde forhold knyttet til 
befolkningsutvikling, økonomiske rammevilkår og andre rammebetingelser og krav til 
kommunene.  
 
KOSTRA blir benyttet i mange kommuner og blir brukt som grunnlag for sammenligning 
mellom kommuner og kommunens prioritering. KOSTRA-data brukes i større og større grad 
både i administrasjonens interne rapportering og styring, i de politiske prioriteringer som 
gjøres av kommunestyret, av tilsynsorganene og dels også media jfr. kommunebarometeret. 
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Dette betinger at KOSTRA-dataene både er relevante, riktige og sammenlignbare mellom 
kommuner. Kvaliteten av KOSTRA-rapporteringen og bruken av styringsdata kan være 
forbundet med usikkerhet. Dette er generelle risikoområder som gjelder for flere kommuner. 
 
Nesset kommunestyre vedtok i 2012 kommuneplan for Nesset. Kommuneplanen består av en 
samfunnsdel og en arealdel. Det blir pekt på at samfunnsdelen er viktig pga. nedgang i 
folketall og arbeidsplasser. Planen er klar for revidering. I årsrapporten er det rapportering på 
måloppnåelse. Det tas utgangspunkt i kommunens mål i kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Et av risikoområdene eller utfordringene som kommer fram i spørreundersøkelsen er 
befolkningsnedgangen.   
 
Kommunen har Strategisk næringsplan 2014. Oppdatering av planer i 2015 framgår av 
Årsrapport 2015: 

 Overordnet beredskapsplan 
 Plan for kommunens kriseledelse 
 Krisekommunikasjonsplan 
 Evakuering, forpleining og innkvarteringsplan 
 Smittevernplan 
 Kommunal atomberedskapsplan 

 
Kommunen holder på med utarbeidelse av boligsosial plan. Boligutvikling er ett av temaene 
som blir tatt opp i Årsmelding 2015:  
 

Vi ser at det er viktig å ha fokus på tilrettelegging 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.  

 
Det kommer fram i spørreundersøkelse/samtale at kommunen har liten kapasitet innen 
planlegging, og at kommunen ikke er god nok på å følge opp og rullere planer. Videre at det 
kan være behov for å jobbe mer systematisk med tiltak som er målretta.  

 
Helse- og omsorgsplan, vedtatt 2011, har ikke vært evaluert. Tilstandsrapport for skole og 
skoleutviklingsplan blir rullert årlig. Arealdelen og de fleste andre planer er på plass. 
 
En sentral del av styringen er å sikre at virksomheten drives i tråd med mål og rammer. 
Internkontroll skal sikre at det ikke skjer avvik på vesentlige områder. I forslag til ny 
kommunelov foreslås det å innføre en ny og mer omfattende bestemmelse om internkontroll. 
Denne skal bidra til å styrke internkontrollen ved å gjøre reguleringen av internkontrollen 
tydeligere og mer helhetlig. Kravet om internkontroll i kommuner er i dag forankret i 
kommunelovens § 23. Det er videre en lang rekke bestemmelser i kommuneloven og 
særlovene om internkontrollarbeid. For eksempel er internkontroll knyttet til det fysiske miljø, 
til tjenestetilbudet til brukere og til forholdene for de ansatte. 
 

Sentrale særlover som gir bestemmelser om internkontroll 
o Helse- og omsorgsloven (§ 3-1) jf. forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten 
o Barnevernloven (§ 2-1) jf. forskrift om internkontroll etter barnevernloven 
o Lov om sosiale tjenester i NAV (§ 5) jf. forskrift om internkontroll i arbeids- og velferdsforvaltning  
o Arbeidsmiljøloven/ HMS 
o Internkontroll på informasjonssikkerhetsområdet  
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Flere og flere kommuner har de siste årene utviklet mer helhetlig og overgripende 
kvalitetssystemer. Mange kommuner har tatt i bruk elektronisk kvalitetssystem. Det viser seg 
at det tar tid å få dette på plass i mange kommuner. Det kommer fram at dette også gjelder for 
Nesset kommune. Internkontrollsystemet med HMS-hjul i Nesset kommune blir omtalt i 
Årsrapport 2015:   
 

I 2015 innførte alle enhetene det elektroniske kvalitetssystemet Kvalitetslosen, lokalt kalt Losen. Hver 
enhet/avdeling begynte å legge inn rutiner, reglement, lover og forskrifter som regulerer driften av kommunen. 
Dette er et omfattende arbeid, og det gjenstår fortsatt mye før vi kan si at vi bruker systemet fullt ut. Losen er 
også et system som ivaretar avviksregistrering og oppfølging av avvik helt frem til avviket er lukket. Melder 
av avviket vil få tilbakemelding på hva som har skjedd med avviket. I systemet ligger det også en modul for 
ROS-analyser. Dette er et viktig hjelpemiddel for ledere for å gjennomføre ROS-analyser på alle nivå i 
organisasjonen. Alle ansatte skal kunne logge seg inn på Losen for å finne rutiner de trenger i hverdagen, og 
for å kunne melde avvik dersom det er nødvendig. Innføring av Losen er et samarbeidsprosjekt med 
Orkidékommunene på Nordmøre. Nesset kommunes Internkontrollhåndbok 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.)  

 
De største risikoområdene eller utfordringene for kommunene knyttet til internkontroll 
framover er iverksetting, opplæring, bruk og avvikshåndtering.  
 
IKT er et viktig verktøy som skal sikre god og trygg tjenesteproduksjon i kommunene. Det er 
vesentlig at kommunen har god arbeidsdeling og retningslinjer/rutiner knyttet til blant annet 
informasjonssikkerhet og endringshåndtering. 
 
Anskaffelsesregelverket er omfattende, og erfaringsvis er innkjøpsområdet et område med 
risiko for brudd på regelverket. Kommunene må sikre at krav i lov om forskrift om offentlig 
anskaffelse oppfylles. Nesset kommune har erfart at innkjøp er et risikoområde. Derfor har 
kommunen inngått samarbeid med andre kommuner om innkjøp. Kommunen har en fast 
kontaktperson som gir veiledning. Det er fellesavtaler/rammeavtaler. Gjennom e-handel vil en 
kunne få tryggere innkjøp. Innkjøp må da godkjennes før gjennomføring av handelen. 
Kommunens innkjøpsordning, interkommunalt innkjøpssamarbeid i Årsmelding 2015: 
  

I 2015 ble det inngått en ny samarbeidsavtale om innkjøp mellom kommunene Molde, Rauma, Aukra, Misund 
og Nesset. Samarbeidet er organisert som administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 b 
med Molde kommune som vertskommune. Det er utarbeidet et felles reglement for innkjøp som gir klare 
føringer for innkjøp. Alle innkjøp skal baseres på reell konkurranse og lik behandling av leverandørene.  

 
Gode saksbehandlingsprosesser er viktig blant annet for å ivareta brukernes rettssikkerhet. 
Det er også en forventning om at kommunen skal fatte riktige avgjørelser, ha rettferdig, rask 
og god saksbehandling, og at kommunen opptrer konsekvent og behandler tilsvarende saker 
likt. Saksbehandling og oppfølging av vedtak blir nemt som en utfordring i 
spørreundersøkelse/samtale. Det blir tatt opp at arbeidsfordeling politikk og administrasjon 
kan være noe uklar eller at det kan være ulike syn på dette.  
 
Økonomi 
Nesset kommune hadde et netto driftsresultat på 2,35 % i 2015. Disposisjonsfond var 0,3 %, 
lavere enn KOSTRA-gruppen og landet (uten Oslo). Kommunen har høyere lånegjeld. Se 
vedlegg 2. I Årsrapport 2015 omtales økonomien slik:  

 
 Regnskapet for kommunens totale virksomhet viser et overskudd på 6,465 mill. kroner eller 2,35 % av 

driftsbudsjettet. Overskuddet forventes avsatt til disposisjonsfondet, som bidrar til å øke kommunens 
økonomiske handlefrihet og fungerer som en reserve mot framtidige økonomiske svingninger. Pr 
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31.12.2016 vil da disposisjonsfondet være på 6,470 mill. kroner. Allerede året 2016 og videre i 
økonomiplanperioden, kan vise seg å bli krevende økonomiske år, hvis det ikke blir iverksatt tiltak for å 
redusere utgiftene eller øke inntektene.  

 Det har vært et økonomisk krevende år med betydelig svikt i kommunens inntekter. Det har vært stort 
fokus på å ha god økonomistyring og å redusere utgiftene på enhetene. Tiltak som innkjøpsstopp og 
ansettelsesstopp samt reduserte økonomiske rammer har lojalt vært fulgt det siste halvåret. Til tross for 
dystre prognoser viser sluttregnskapet for kommunen under ett, et mindreforbruk på hele kr. 6,5 mill., 
betydelig større enn i 2014 hvor resultatet var kr. 2,9 mill. 

 KOSTRA-sammenligningene 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 årene ha fokus på 
ytterligere i forhold til kommunenes inntektsramme.   

 
Det nye inntektssystemet gir Nesset kommune en liten økning av frie inntekter, se vedlegg 8.  
 
Både økonomi og kvalitet blir nemt som utfordringer i spørreundersøkelse/samtale. Følgende 
utfordringer kommer blant annet fram:  

 tilstrekkelig tid til kvalitetssystemarbeid og internkontroll - ruiner, avvikshåndtering 
 tilstrekkelig oversikt over lover, særavtaler, sentrale og lokale reglement etc.  
 utfordringer mot forvaltningsloven  
 planarbeid og gjennomføring 
 manglende oppfølging av krav pga. den økonomiske situasjonen 
 politikere som «ønsker alt», kuttforslag ender med «ostehøvelprinsippet»  
 omdømme og tillit mellom politikere og administrasjon  
 mange fagsystem som delvis overlapper i oppgaver 
 tid til system og verktøy 

 
Risiko og vesentlighetsvurdering viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:  
 Helhetlig planlegging, oppfølging og rapportering.  
 Bruk av kvalitetssystemet – internkontroll, oppfølging av avvik, innkjøp.  

 

3.2 Omstilling  
Det skjer endringer og omstillinger i kommunal virksomhet. Dette kan være omorganisering 
og omlegging av driften som for eksempel overgang til mer hjemmebaserte tjenester. 
Bakgrunn for endringene og omstillinger er mange. De kan være motivert ut fra behovet for å 
spare penger, effektivisering, forbedringsarbeid, faglig utvikling og nasjonale reformer som 
samhandlingsreformen og kommunereformen.  
 

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Regjeringen har følgende mål for 
reformen:  

 Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne 
 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 
 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 
 Styrket lokaldemokrati 

Det er planlagt å legge fram en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene våren 2017, samtidig 
med en proposisjon om ny kommunestruktur.  

 
Omstilling og endringer kan få både positive og negative konsekvenser for borgere, brukere 
og ansatte. Det kan skape usikkerhet og føre til sløsing med ressurser om prosessene ikke er 
gode. Kommunene må ha kompetanse og kapasitet til å gjennomføre gode 
omstillingsprosesser. Informasjon og medvirkning i samsvar med lov og avtaleverk er 
sentralt. Ansattes medvirkning er forankret både i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. 
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Arbeidsgiver har styringsrett og må følge spillereglene i lov og avtaleverk. 
Brukermedvirkning skal også sikres i omstillingsprosesser. Både på bakgrunn av 
gjennomførte prosesser i kommunene, og ikke minst forventa krav til større omstillinger, 
anses omstillingsarbeid som et risikoområde. Det er vesentlig at kommunene lykkes med 
omstillinger både av hensyn til kvalitet og økonomi.  
 
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor blir vektlagt. I regjeringens plan for omsorgsfeltet 
2015-2020 (Omsorg 2020) er for eksempel en av fem langsiktige strategier fornyelse og 
innovasjon. Enkelte kommuner tar i bruker verktøy som Lean metoden.  
 
Kommunestyret i Nesset kommune vedtok i sak 156/15 Økonomiplan 2016-2019 å foreta en 
gjennomgang av hele kommuneorganisasjonen for å redusere driften og å få økonomiplanen i 
balanse. For 2017 og videre i økonomiplanperioden ble omstillingsbehovet anslått å være på 7 
mill. (Årsrapport 2015) 

 
Det blir i Årsrapport 2015 pekt på at de fleste norske kommuner går inn i noen spennende og 
arbeidskrevende år med tanke på videre arbeid med kommunereform og eventuelle 
kommunesammenslåinger. Dette vil kreve god politisk og administrativ ledelse. 
 
Kommunereformen blir av flere pekt på som en utfordring. Det kommer fram at kommunen 
burde hatt ekstern bistand i et prosjekt som kunne samordnet tjenestetilbud i overgang til ny 
kommunestruktur. Dette for å sikre likeverdige tjenester til innbyggerne. Nesset har gjort 
vedtak om å slå seg sammen med Molde kommune. Midsund har også vedtatt tilsvarende.   
 
Elevtallsnedgang blir pekt på som en utfordring. Prognosen for utvikling av befolkning i 
aldersgruppen 13-15 år viser en nedgang fra 136 i 2015 til 87 i 2020, se vedlegg 1. Det har 
vært nedlegging av skoler. Dette blant anna pga. nedgang i ungdomskulla. Grendelag har tatt 
over skoler. Tilstandsrapport 2015 omtaler dette:   
 

Antall elever i Nesset skolen er redusert med over 50 elever de siste 5 åra. Samtidig har vi ca. 6 færre 
lærerårsverk. I dette ligger både en tilpassing til elevtallet, men også en mer effektiv drift der gjennomsnittlig 
gruppestørrelse har gått noe opp.  

 
Nesset kommune har etablert rutiner for å kartlegge og risikovurdere både fysiske og psykiske 
arbeidsmiljømessige forhold, samt utarbeidet 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 eller omorganisering. (Årsrapport 2015)  
 
Risiko og vesentlighetsvurdering viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:  
 Omstillingsprosesser, (omstillingskompetanse/-kapasitet) herunder 

kommunesammenslåing.  
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3.3 Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning på systemnivå (eldreråd, samarbeidsutvalg i skolen etc.) og individnivå er 
sentralt og blir mer vektlagt. Det er større krav om dette gjennom lovgivning. 
Brukermedvirkning er viktig både for å sikre gode tilpassa tilbud og med tanke på effektiv 
bruk av ressursene i framtida. Med større behov og knapphet på ressurser vil kommunene 
kunne være avhengig av å ta i bruk den kapasitet brukerne, pårørende og frivillige 
representerer. Hvordan kommunene legger til rette for brukermedvirkning blir da viktig. Noen 
kommuner gjennomfører brukerundersøkelser. Kommunene har i økende grad lagt til rette for 
medvirkning blant annet fra ungdom/ungdomsråd. Brukerinvolvering og brukerperspektivet er 
fortsatt for dårlig ivaretatt i mange kommuner. I regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-
2020 (Omsorg 2020) er en av fem langsiktige strategier «Sammen med bruker, pasient og 
pårørende».  
 
I Årsrapport 2015 for Nesset kommuner blir det rapport på brukermedvirkning, blant annet:    
 Ungdommens kommunestyre (UKS) er et viktig organ for å sikre barn og unge innflytelse 

og muligheter for å fremme sine syn i kommunen. 
 Eidsvåg barne- og ungdomsskole: Styrke samarbeidet mellom skole og heim. 

Gjennomført: Ny plan for samarbeid skole – heim. 
 
Tilstandsrapport 2015 rapporterer på medvirkning og lokale mål:   
 
 Nesset har en skole med god opplæring i et trygt og inspirerende læringsmiljø. Godt samarbeid mellom 

skole/hjem og foreldre som støtter opp om skolen. Elever og foreldre som er fornøyd med - og stolte av 
skolen sin.  

 Elevene på 7.trinn rapporter lavere grad av elevdemokrati og medvirkning enn nasjonalt. Dette kan ha 
bakgrunn i at elevråd på barnetrinnet ikke har fungert godt nok de siste årene.  

 På 10.trinn har det vært en god utvikling i elevdemokrati og medvirkning. Dette som følge av god 
oppfølging av elevråd og elevmedvirkning i vurderingsarbeid på ungdomstrinnet.  

 
Forvaltningsrevisjonsrapport om Samhandlingsreformen (2015) anbefalte Nesset kommune å 
sikre medvirkning knyttet til samarbeidsavtalen med helseforetaket.   
 
Brukermedvirkning blir pekt på som en utfordring i spørreundersøkelsen. Det blir også pekt 
på at det kan være vanskelig å få med seg brukeren.   
   
Risiko og vesentlighetsvurdering viser at følgende er aktuelt for forvaltningsrevisjon:  
 Brukermedvirkning, herunder er det aktuelt å se på:  

o tilrettelegging for brukermedvirkning på individ og systemnivå  
 

3.4 Etikk og åpenhetskultur 
Kommuneloven skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy 
etisk standard. Etikk er en viktig del av all arbeidslivspraksis. Etikk er de verdiprioriteringer 
som ligger til grunn for enhver beslutning eller handling.  
 
KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at kommuner har etiske retningslinjer 
for ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene er behandlet av kommunestyret. KS og TI 
anbefaler at de etiske retningslinjene også blir gjort gjeldende for kommunale foretak. 
Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 
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iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten og i 
kommunale foretak. Det er vesentlig at kommunen utarbeider og sikrer at det er 
oppmerksomhet rundt de etiske retningslinjene. 
 
Ny lovgivning om varslere i arbeidsmiljøloven stiller krav til mer systematisk bruk av 
avviksmeldinger og tydelige kommunikasjonskanaler.  
 
Det er viktig å skape et arbeidsmiljø hvor de ansatte føler de kan ytre seg. Kommunene skal 
fremme ytringsfriheten i arbeidslivet.  
 

Kommunal og moderniseringsdepartementet tar i brev datert 13.4.2016 opp kommunens innsats for å 
styrke de ansattes ytringsfrihet: «Det er viktig at så vel folkevalgte, ledere og ansatte er kjent med rammene 
for de ansattes ytringsfrihet…Kommunene bør først og fremst sørge for at de ikke har retningslinjer eller 

reglement som går for langt i å begrense de ansattes ytringsfrihet. Kommunene bør gjennomgå slike 
reglementer mv. og vurdere om de er i tråd med gjeldende rett…Det er viktig å skape et arbeidsmiljø hvor de 

ansatte føler de kan ytre seg. Kommunene bør sette seg mål om å ha en ha en ytringskultur i kommunen, der 
ansatte i kommunen kan bruke ytringsfriheten sin. De ansatte i kommunene sitter på viktig kunnskap og har 
informasjon som kan bedre både samfunnsdebatten og kvaliteten på tjenestene. Samtidig må kommunene sikre 
at ledere og folkevalgte godtar at ansatte ytrer seg om kommunale forhold. Dette kan gjøres gjennom 
holdningsskapende arbeid om ytringsfrihetens grenser og innholdet i lojalitetsplikten». 

 
Det er viktig for demokratiet og rettsikkerheten til borgerne at kommunen legger til rette for 
åpenhet og innsyn i den virksomhet kommunen bedriver. Kommuneloven slår fast at 
kommuner plikter å drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og at forholdene skal legges 
best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltning. Partene i en sak som 
behandles i kommunen har rett til partsinnsyn i egen sak etter forvaltningsloven. Alle har rett 
til innsyn i saksdokument, journaler og lignende register etter offentlighetsloven. Kommunen 
har i noen tilfeller likevel hjemmel og plikt til å unnta opplysninger/ dokumenter fra innsyn. 
 
Økonomiske misligheter omfatter alt fra korrupsjon, regnskapsmanipulasjon, underslag, 
urettmessige belastninger av private utgifter etc. Begrepet misligheter er ikke et rettslig begrep, 
men benyttes i revisjonen som en fellesbetegnelse for tilsiktede handlinger som er utført for å 
oppnå en fordel for seg selv eller andre. I den norske straffeloven er korrupsjon definert som å 
kreve, motta eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller 
oppdrag. Etiske retningslinjer gir gjerne føringer knyttet til disse forholdene.  
 
Etiske retningslinjer ble vedtatt i Nesset kommunestyre i 2010. Etikk er omtalt i Årsrapport 
2015 for Nesset kommune:   

Etisk kvalitet på tjeneste- og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne og brukerne skal ha 
tillit til kommunen. Ansatte i Nesset kommune skal ledes av både allmennetiske og forvaltningsetiske verdier 
og normer. Dette gjelder både i forvaltning- og myndighetsutøvelse, og innenfor de mer brukerorienterte 
tjenestene, som for eksempel skole, barnehage og helse- og omsorgstjenestene. Alle ansatte har et selvstendig 
ansvar for å bidra til at tjenestene utøves på en etisk forsvarlig måte, og at virksomhetens tillit og anseelse blir 
ivaretatt. De ansatte skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandling eller arbeid for øvrig, og heller ikke la 
hensynet til egen eller virksomhetens bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser.  

 
Det blir pekt på at en liten kommune kan gi utfordringer knyttet til habilitet. Kommunen 
legger vekt på åpenhet og tilgjengelighet for befolkninga. Folks terskel for å ta kontakt er lav.  
 
Risiko og vesentlighetsvurdering viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:  
 Etikk og åpenhetskultur, herunder er det aktuelt å se på:  

o Oppfølging av etiske retningslinjer.   
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3.5 Kompetanse og rekruttering  
Flere oppgaver, større forventninger og ny teknologi er forhold som krever stor grad av 
kompetanse hos de ansatte. Kompetanse og rekruttering er også viktig med tanke på framtidig 
behov særlig innenfor pleie og omsorg. I vedlegg 3 gjøres anslag for framtidig behov innenfor 
noen sektorer. Mange deltidsansatte kan være en arbeidskraftreserve for kommunene.  
 
Regjeringen har handlingsplan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i kommunale 
helse- og omsorgstjenester (Kompetanseløft 2020). I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens 
primærhelsetjeneste blir blant annet lederkompetanse og utfordringer knyttet til rekruttering 
av ledere tatt opp. Ledere har fått flere og mer komplekse oppgaver.  
 
Innenfor skolesektoren er det nye krav til utdanning med en overgangsperiode på 4 år. 
 
Mange kommuner har små/få stillinger innen noen tjenesteområder og dette gir sårbare 
fagmiljø. I enkelte tilfelle må få personer dekke et stort spenn av kompetanseområder.  
 
De største risikoområdene eller utfordringene for kommunene knyttet til kompetanse og 
rekruttering framover er å sikre riktig og tilstrekkelig kompetanse i kommunen, slik at dagens 
og framtidens behov dekkes. Det er også viktig hvordan kompetansen internt i kommunen 
nyttes, bruk av stab/ støttefunksjoner, spesialkompetanse etc.  
 
I Nesset kommune ligger andel årsverk innen pleie og omsorg med fagutdanning fra 
høyskole/universitet over kommunegruppen og landet uten Oslo. Innen barnehage ligger 
Nesset kommune omtrent på gjennomsnittet. Andel lærere med universitets-/ 
høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning er lavere enn sammenligningsgruppen. 
Legeårsverk er på nivå med kommunegruppen, og fysioterapiårsverk noe lavere. Se vedlegg 2 
og 3. 
 
I Årsrapport 2015 kommer det fram at Nesset kommune i hovedsak har fått ansatt personer 
med den fagbakgrunn som har vært ønskelig. Det blir videre vist til kommunereform og 
eventuelle kommunesammenslåinger, og at det i denne periode vil det være viktig å beholde 
og rekruttere kompetent arbeidskraft i alle deler av tjenesteproduksjonen.  
 
Det kommer fram i spørreundersøkelsen/samtaler at rekruttering er en utfordring framover. 
Dette gjelder blant annet innenfor skolen der følgende utfordringer blir pekt på:  
 Opprettholde bredde i kompetanse på skolene og skaffe kompetente lærere fremover. 
 Kompetansekrav for lærere vil gjøre det vanskelig å opprettholde små skoler. 
 
Det blir pekt på at fagmiljøa er sårbare, og at det er utfordringer innen kommunale drift med 
de krav som gjelder i dag. Kommunen har en liten administrasjon der enkelte stillinger må 
ivareta flere funksjoner. Dette kan være en utfordring ved rekruttering. Interkommunale 
løsninger eller kjøp av tjenester blir aktuelt eller nødvendig. Det blir pekt på at kartlegging, 
kompetanseplanlegging, styring og systematisk arbeid blir vesentlig for å sikre tilstrekkelig 
kompetanse og gi tilfredsstillende tjenester.  
 
Risiko og vesentlighetsvurdering viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:  
 Kompetanse og rekruttering, herunder er det aktuelt å se på:  

o Kompetanseplanlegging og -styring – oppfølging av planer  
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3.6 Arbeidsmiljø, sykefravær og heltidskultur  
Lønn og sosiale utgifter er en stor utgift for kommunen, og et høyt sykefravær fører til store 
kostnader for kommunen. Sykefraværet varierer fra virksomhet til virksomhet og kan ha 
direkte konsekvenser på tjenestekvalitet og service. Til færre ansatte på et område, til mer 
sårbar blir kommunen.  
 
En reduksjon av sykefraværet er vesentlig både for ansatte, kommunen som organisasjon og 
samfunnet.   
 
Lederskap, kollegaskap, organisering, organisasjonskultur med åpenhet og medbestemmelse, 
personalpolitikken og arbeidsgiveransvaret er sentralt for å sikre et godt arbeidsmiljø og 
effektiv bruk av personellressursen. Forskning viser at sosial støtte fra kolleger er en viktig 
buffer mot stress, sykdom og overbelastning.  
 
Tall for 4 kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 viser et samlet sjukefravær på 10,39 % i Nesset 
kommune. Dette er noe over landsgjennomsnittet på 9,93 %. Nesset kommune har lavere 
sjukefravær for undervisningspersonell (4,65 %) enn landet samlet (8,17 %), og høyere for 
turnuspersonell (15,22 %) enn landet samlet (12,07 %). Det er også høyt sjukefravær i 
barnehagen. Se vedlegg 6. 
 
Fraværstallene for Nesset kommune blir omtalt slik i Årsrapport 2015 for Nesset kommune:  
 Sammenlignet med de andre kommunene i Møre og Romsdal ligger Nesset kommune 

rundt gjennomsnittet når det gjelder sykefravær. Den kommunen med lavest fravær har 
6,99 % og den som har høyest ligger på 12,41 %. I denne målingen som går fra 4. kv. 
2014 til og med 3. kv. 2015 har Nesset et fravær på 10,39 %.  

 
Det framstår av Årsrapport 2015 som at kommunen arbeider med sjukefraværet:  
 
 Arbeidsgivere som bryr seg om sine medarbeidere er vårt viktigste virkemiddel mot sykefravær. Alle 

medarbeidere i Nesset kommune er like viktige for at vi skal kunne levere gode tjenester til våre brukere 
og innbyggere. Etter langsiktig arbeid med å redusere sykefraværet ser vi at fraværet er redusert med 8,7 
% fra 2014 til 2015. Målet for prosjektet Helse i alt vi gjør – Folkehelse og arbeidshelse hånd i hånd var å 
redusere sykefraværet med 10 % årlig. I perioden 2005-2015 har sykefraværet variert mellom 6,11 % og 
9,41 %. Høyest fravær i perioden var i 2014 med et fravær på 9,41 %. Hva som er det «riktige» fraværet i 
kommunen er vanskelig å si. Det er det legemeldte fraværet, og spesielt fravær over 16 dager som drar 
opp fraværstallene.  

 På alle enhetene har lederne og medarbeidere samarbeidet for å øke trivselen på arbeidsplassen og dermed 
også jobbet for å redusere sykefraværet. Når noen likevel blir sykemeldt, jobber alle enhetene etter 
intensjonene i IA-avtalen med tett oppfølging av den enkelte.  

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

 
Kommunene har særlig innenfor helse og omsorg flere deltidsstillinger. Mange kommuner 
arbeider for å sikre flere heltidsstillinger. Deltidsansatte har ca. ett prosentpoeng høyere 
sjukefravær enn heltidsansatte. Heltidsstillinger vil kunne kreve større fleksibilitet både fra 
arbeidsgiver og ansatte. 
 
Utviklingsprogrammet «Sammen om en bedre kommune» lanserer en modell som viser 
kostnader og gevinster ved redusert deltid. Faktorer som ligger inne i modellen er direkte og 
indirekte økonomiske konsekvenser, konsekvenser for medarbeidere og konsekvenser for 
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brukerne. Kunnskapen og mulighetene som ligger i en heltidskultur er etter hvert godt 
dokumentert. Målet med «Sammen om en bedre kommune» er å formidle de positive 
konsekvensene heltidsstillinger har for arbeidstaker, arbeidsgiver og tjenestetilbudet. 
 
Blant Nesset kommune sine ansatte er det mange som arbeider deltid. Dette gjelder i første 
rekke innen helse og omsorg der 142 av 174 ansatte arbeider deltid. Det er også noe deltid 
innen skole (17 av 41) og barnehage (18 av 27). Deltid er høyest for stillinger uten krav om 
utdanning. (Årsrapport 2015 for Nesset kommune.)  Det blir i Årsrapport 2015 vist til at både 
arbeidsmiljøloven og tariffavtalen har bestemmelser om rett til utvidelse av stilling. 
Kommunen har derfor ved all ledighet i stillinger først forsøkt utvidelse av stilling til egne 
ansatte, før utlysning eksternt. 
 
Det blir sagt følgende om heltids-/deltidsstillinger i Årsrapport 2015:  
 

Kommunens ansettelsesreglement viser blant annet til likestillingslovens- og hovedtariffavtalens bestemmelser 
som omhandler likestilling. I samme reglement 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 deltidsansatte ved intern utlysing tilbys utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil hel 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 søknader om slik omsorgspermisjon.  

 
Risiko og vesentlighetsvurdering viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:  
 Arbeidsmiljø herunder  

o Heltidskultur - heltid/deltid – konsekvenser for økonomi, medarbeider, bruker 
o Sykefraværsoppfølging for turnuspersonell 

 

3.7 Barn og unge  
Kommunene har mange ansvarsområder knyttet til barn og unge; barnehage, skole, barnevern, 
kultur, helsestasjon etc. Tjenestene er vesentlige både i forhold til enkeltindivid og samfunnet.  
 
Barn og ungdom skal sikres gode og trygge oppvekst- og levekår, uavhengig av kjønn, 
etnisitet, religion, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Alle skal ha likeverdige tilbud 
og muligheter. Tverrfaglig arbeid innad i kommunen og sammen med andre er viktig for å 
motvirke marginalisering, bidra til utjevning av levekårsforskjeller og fremme barn og 
ungdoms deltakelse i og innflytelse på ulike samfunnsområder. Kommunen skal, i sin rolle 
som skole- og barnehageeier, fremme likestilling og motvirke diskriminering på barnehage- 
og grunnopplæringsområdet. 
 
Barn og unge med særlige behov har rett på nødvendig hjelp til rett tid, og innsatsen må 
samordnes. Kommunen skal sikre at elevene har et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.  
Med formål å forebygge sosial ulikhet, skal barn og unges oppvekstvilkår gis prioritet og 
deres stemme skal høres. «Barn og unges interesser» skal ivaretas i planlegging. FN`s 
barnekonvensjonen sier at barn har rett til å gå på skole, rett til hvile, fritid og lek og rett til å 
si sin mening i alt som angår det. FNs barnekonvensjon inneholder 42 punkter som sier hvilke 
rettigheter alle barn har. 
 
Folkehelseprofilen viser noen data for situasjonen blant ungdom, se vedlegg 4. Nesset 
kommer for noen områder som angår ungdom, noe bedre ut enn fylket og landet.  
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Kommunebarometeret for 2016 viser at Nesset kommune får lav skår på barnehageområdet 
med en plassering på 344. Det har vært en nedgang fra året før. Se vedlegg 4. 

 
Det har blitt økende fokus på utenforskap.  
 
Utenforskap er hovedsatsinga til KS de neste 
årene, og er knyttet til oppfølging av 
mennesker som faller utenfor skole og 
arbeidsliv.  

Utenforskap  
betegner mennesker eller grupper som står på utsiden 
av fellesskapet. Det kan være personer som står 
utenfor skole- og arbeidsliv som har et svært begrenset 
sosialt nettverk eller som ikke opplever tilhørighet til 
storsamfunnet. Utenforskap er et strukturelt 
samfunnsproblem. Det har store konsekvenser som er 
til hinder for at enkelte mennesker kan leve gode liv. 

 
«Ny GIV» var regjeringens satsing for økt gjennomføring i videregående opplæring. 
Folkehelseprofil 2016 peker på at frafallet er en betydelig folkehelseutfordring. Ungdom som 
står i fare for å falle ut eller faller ut av videregående opplæring, kan ha sammensatte 
livsutfordringer som levekårsproblematikk, psykiske vansker eller sosiale problemer. 
Gjennomføring av videregående opplæring viser at 55,1 % 2008-kullet og 51,1 % av 2009-
kullet i Nesset kommune gjennomførte på normert tid mot henholdsvis 59,5 og 57 % i fylket, 
se vedlegg 4.  
 
Interkommunal barneverntjeneste for Nesset, Sunndal og Tingvoll ble etablert 1.1.2011, med 
Sunndal kommune som vertskommune. Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre 
måneder har gått ned fra 100 % i 2014 til 64 % i 2015, se vedlegg 2. 
 
Skolemiljø og læringsresultat blir omtalt i Årsrapport og Tilstandsrapport:  
 

Årsrapport 2015:   
 Grunnskolepoeng er gjennomsnittlig poengsum for alle avgangsfag i 10.klasse. Her har Nesset stabilisert 

seg på et høyt nivå de siste årene. 

 Godt læringsmiljø er et satsingsområde og en betydningsfull faktor for å oppnå gode resultat.  
 
Tilstandsrapport 2015   
 Andelen elever som melder fra om mobbing er redusert fra forrige år. På barnetrinnet er resultatet 

forsåvidt i tråd med målet, men likevel for høyt. Resultatet for ungdomstrinnet viser en klar forbedring og 
ligger på landsgjennomsnitt. En overordnet målsetting vil til enhver tid være å ha 0 % mobbing. Skolene i 
Nesset har gode rutiner for håndtering av mobbesaker. I skoleåret 2014-15 har det vært jobbet systematisk 
sammen med foreldre, PPT og personalet for å redusere mobbing og bedre læringsmiljøet. Dette har gitt 
resultater. Bl.a. er antall meldte mobbesaker med enkeltvedtak betydelig redusert. Lokalt mål er delvis 
oppnådd. 

 I mange kommuner er andelen elever som får spesialundervisning for høy. I Nesset har denne andelen 
vært lav og ligger nå lavere enn landsgjennomsnittet.  

 Nesset har over mange år hatt en lav andel spesialundervisning, både målt i antall elever og ressursbruk 
(timer). Dette er et resultat av en bevisst holdning hos personalet i skolen til hva som er det beste tilbudet 
til elever med spesielle behov. Veldig ofte vil et tilpassa opplegg i klassen og innenfor den ordinære 
undervisninga gi best resultat.  

 

Netto driftsutgifter forebygging, helsestasjon, skolehelsetjeneste. pr innbygger 0-20 år ligger 
høyere enn kommunegruppen og landet, se vedlegg 2.  
på 100 % av budsjett for  
Risiko og vesentlighetsvurdering viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:  
 Barn og unge, herunder: 

o Frafall/utenforskap  
o Barnehage    
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3.8 Helse og omsorg 
Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle 
som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Helse og omsorg er den størst sektoren i 
kommunen, og har brukere som kan være sårbare med stor avhengighet av kommunen.  
 
Samhandlingsreformen er fremdeles under iverksetting og gir kommunene utfordringer. 
Fastlegenes rolle er blant annet sentralt for å lykkes med reformen. Kommunene har inngått 
samarbeidsavtaler med helseforetaket. Iverksetting av avtalen er viktig for å kunne nå sentrale 
mål i samhandlingsreformen knyttet blant annet til helhetlige tilbud for bruker/ pasient og 
kvalitet på tjenestene. Det kommer fram i brukerundersøkelse ved sykehusene at pasientene 
mener at sykehusene har mest å hente i utskrivingsprosessen og på forberedelse til tiden etter 
sykehusoppholdet. Blant annet ventetid og samhandling med fastlege og kommunale tjenester 
får også lavere score enn andre områder det ble spurt om. (Forskning.no) 

 
Utvikling av hjemmebasert tjenester er en prioritert oppgave i de fleste kommuner. Det kan 
være utfordringer knyttet til en overgang fra høg grad av institusjonstjenester til mer bruk av 
hjemmetjenester. Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 (Omsorg 2020) har som en 
av fem langsiktige strategier: «Den nye hjemmetjenesten».  
 
Videre er det utfordringer knyttet til tilstrekkelig tilbud innenfor tjenester som rehabilitering 
og psykisk helsevern og rus. Tilbudet innenfor psykisk helse og rus er ofte utilstrekkelig og 
varierer mye fra kommune til kommune. Det blir i ulike sammenhenger pekt på behovet for 
økt innsats, Vi viser til eksempler i boksen nedenfor.  
 
 Utfordringsbilde innen psykisk helse og rus: 1) Blant de vanligste plager og problemer i befolkningen 2) 

Mangler i det kommunale psykisk helse- og rustilbudet til alle brukergrupper 3) Stor uønsket variasjon i 
tilbud 4) Manglende koordinering av tjenester. (Meld. St. 26 (2014-2015) «Fremtidens 
primærhelsetjeneste – nærhet og helhet»)   

 77 % av befolkningen mener at behandlingstilbudet innen psykisk helse må styrkes. Kun 13 % vurderer 
tilgjengeligheten på psykisk helsehjelp i sin kommunehelsetjeneste som god. (Kommunal rapport TNS 
Gallups helsepolitiske barometer for 2016 

 «Samhandlingsreformen legger til grunn at kommunene skal ta større ansvar for behandling og oppfølging 
av pasienter også innen psykisk helse og rus. Dette preger dagens situasjonsbilde for både kommuner og 
helseforetak i Møre og Romsdal, og som krever mer og bedre samhandling mellom de ulike tjenestene». 
(Utkast til Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager, Helse 
Møre og Romsdal/kommunene)   

 
Kommunene har etter helse- og omsorgstjenesteloven en plikt til å legge til rette for at den 
enkelte bruker/ pasient får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud. For å sikre dette stilles det 
krav til samhandling mellom tjenesteyterne. Det stilles også krav til at personer med 
langvarige og sammensatte tjenester skal få tilbud om individuell plan og/ eller koordinator. I 
tillegg stilles det krav til at kommunens skal ha en koordinerende enhet.  
 
Demensplan 2020 er regjeringens plan og tiltak for å bedre det kommunale helse- og 
omsorgstjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende. Dokumentet forteller 
om utfordringer personer med demens og deres pårørende står overfor, og hvordan 
utfordringene skal løses (strategier og tiltak).  
 
Kommunebarometeret viser en plassering for Nesset kommune på 324 blant landets 
kommuner for eldreomsorg, 156 for helse og 7 for sosial. Det har vært en redusert plassering 
med unntak for sosial der det er en høyrere plassering. (se vedlegg 5)   
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Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av befolkningen 80 år og over 
er høyere enn kommunegruppen, fylket og landet. Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 
innb. 80 år og over er lavere, se vedlegg 5. 
 
Årsmelding 2015 gir blant annet følgende resultatvurdering: 
 
 Enhetens oppgave er å sørge for at kommunens innbyggere har en god helse og omsorgstjeneste, herunder 

sørge for at kommunens innbyggere får den hjelp de har krav på ifølge lover og forskrifter. Enhetslederes 
konklusjon i forhold til resultatvurderingen er at enheten i 2015 har fulgt opp de forventinger overordnede 
myndigheter og kommunestyret måtte ha når det gjelder direkte brukerrettet tjeneste. 

 Arbeidet med å tilpasse tjenestetilbudet innen pleie- og omsorgstjenesten etter dagens og framtidens behov 
er videreført i 2015. Målet med dette, noe som også er vedtatt av kommunestyret, er å få etablert en ny 
demensavdeling med 16 plasser, dagtilbud for demente i nye lokaler, 2 rehabiliteringsplasser samt 16 nye 
leiligheter i Eidsvåg sentrum tilrettelagt for heldøgns pleie og omsorg.  

 Samhandlingsreformen ble igangsatt fra 01.01.12. Kommunen har i motsetning til 2014 ikke betalt for 
liggedøgn som følge av at ferdigbehandlede pasienter har måttet ligge på sykehus. I 2014 betalte 
kommunen for 70 døgn. I løpet av 2015 har de av kommunens innbyggere som er vurdert til å ha behov for 
institusjonsplass fått tilbud om dette. 

 
Rådgivergruppa HOK (utvalg for helse, omsorg og kultur) hadde følgende fokusområder i 
2015 (Årsrapport 2015): 
 

• Folkehelse – oversiktsarbeid 
• Friluftslivets år 2015 
• God oppvekst – planlegging for barn og unge 
• Helse- og omsorg 
• Utbygging av omsorgsboliger i sentrum og utviding av antall demensplasser ved NOS 
• Rehabilitering av helsesenteret 
• Etablering av Frivilligsentral  

 
Spørreundersøkelsen/samtale peker på utfordring innen demensomsorgen, natt-tjeneste 
(kommer med omsorgsboliger) og oppbygging hjemmetjenesten. Det ble opplyst at det er 
etablert gode tverrfaglige team på de fleste fagområdene.  
 
Risiko og vesentlighetsvurdering viser at aktuelle områder for forvaltningsrevisjon er:  
 Hjemmebaserte tjenester herunder demensomsorgen  
 Psykisk helse og rus  

 

3.9 Flyktninger  
Det har vært en økt tilstrømming av asylsøkere og flyktninger til Norge. UDI har opprettet en 
rekke nye akuttmottak i hele landet. Utlendinger som søker asyl i Norge har lovfestet rett til et 
statlig innkvarteringstilbud. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for å 
gi enslige mindreårige asylsøkere under 15 år et tilbud om opphold i omsorgssenter for 
mindreårige.  
 
Norge står foran utfordringer med bosetting av flyktninger som nå er i asylmottak, og som 
enten har fått opphold i Norge, eller som en må regne med får opphold. Hvert år inngår staten 
ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) en rammeavtale med norske kommuner 
om bosetting av et visst antall flyktninger. Bosetting av flyktninger er en frivillig oppgave for 
kommunene, og i de avtalene som inngås spesifiseres antall enslige mindreårige, mens antall 
familiegjenforeninger ikke lar seg tallfeste og dermed kommer som tillegg. Bestemmelsen om 
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hvilken kommune den enkelte flyktning som har fått innvilget oppholdstillatelse skal bosettes 
i, er regulert gjennom IMDi.  
 
I spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av overordnet 
analyse ble integrering og oppfølging av flyktninger nevnt som et område med utfordringer og 
antatt forbedringspotensial. Videre er det utfordringer knyttet til samordning av tjenester og 
tiltak rettet mot flyktninger. Integrering er en oppgave som krever innsats også fra ulike 
kommunale enheter og lokalsamfunnet forøvrig.  
 
Nesset kommuner har per 1.1.2016 bosatt 32 flyktninger hvorav 11 barn.  Det blir blant annet 
sagt følgende i Årsrapport 2015:   
 
 Kommunestyret vedtok i 2013 at kommunen skal fra 2014 bosette 10 flyktninger hvert år de tre neste 

årene. Det er nå bosatt 32 flyktningene inklusiv familiegjenforeninger i kommunen. Et viktig fokus er at 
disse skal oppleve trygghet, respekt og muligheter for god integrering i kommunen vår. 

 I august 2015 kom det en ny anmodning fra IMDI om å ta imot 14 flyktninger i 2016, 14 flyktninger i 2017 
og 10 flyktninger i årene 2018 og 2019. Kommunestyret vedtok å følge anmodningen fra IMDI.  

 Det er ansatt både programrådgiver og flyktningkonsulent i 100 % stilling i tillegg til 30 % stilling i 
Frivilligsentralen, som sammen med kommunens øvrige tilbud innen helse, barnehage og skole bidrar til at 
vi kan lykkes med integreringen.  

 Vårt viktigste mål er å arbeide for god tilrettelegging og integrering av disse nye innbyggerne våre slik at 
de vil få muligheter for utdanning og videre komme i arbeid 

 Fra 2. halvår 2014 har NAV hatt ansvar for bosetting av flyktninger og opplæring etter lov om 
introduksjonsordning. Det er framskaffet 11 gjennomgangsboliger i Eidsvåg sentrum. Videre er det etablert 
et tverretatlig kommunalt samarbeidsforum og opprettet kontakt og dialog med frivillige lag og 
organisasjoner i Nesset kommune. Det er utarbeidd rutiner og prosedyrer for flyktningetjenesten.  

 
Det blir i spørreundersøkelsen/samtale pekt på at kommunen har løst flyktningsituasjonen i 
kommunen godt. Flyktninger deltar på fritidsaktiviteter etc. og har en synlig plass i 
samfunnet. Bærekraftig integrering blir også pekt på som en utfordring. Boliger er en særlig 
utfordring når det gjelder bosetting av flyktninger i Nesset kommune. Integrering av 
flyktninger kan eventuelt være aktuelt tema for forvaltningsrevisjon om kommunen får flere 
flyktninger bosatt. 
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4 Vedlegg 

Vedlegg 1: Befolkning  
 

Befolkningsutvikling 
 

Faktisk antall innbyggere og innbyggere fordelt på aldersgrupper per 1.1.2015 og prognose for 2020, 
2025, 2030 og 2040 basert på 2014-tall.  
 
 Fakt. Tal Framskriving pga 2014-tal 

1543 Nesset 2015 2020 2025 2030 2040 

0-5 år 158 186 185 180 165 

6-12 år 204 214 216 230 216 

13-15 år 136 87 91 97 99 

16-19 år 151 152 123 118 133 

20-44 år 835 797 800 786 728 

45-66 år 929 908 840 777 719 

67-79 år 370 406 467 479 491 

80 år eller eldre 192 205 204 263 333 

I alt 2975 2955 2926 2930 2884 

Kilde: SSB/Møre og Romsdal fylkeskommune 
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Kjelde:  Møre og Romsdal fylkeskommune kommunestatistikk 2015  
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Demografisksårbarhet 2014

NORDREGIO(NordicCentrefor Spatial
Development)lagai 2011eit kartover
demografiskesårbarheiteri Nordenbasertpå10
indikatorar.Desseindikatoranevartvurdertoppmot
nordiskegjennomsnitt.Møreog Romsdal
fylkeskommuneharbrukt sameindikatorane,men
vurdertoppmotsnitt for Noregi 2014.

Møreog Romsdalkjemut medsårbarheitpå7 av
indikatorane.Dengjennomsnittlegeskårenfor
kommunanei fylket er 7,6.Storedelarav Møreog
Romsdalkjemdårlegut samanliknamedlandet.
Særleggjeld detindikatoraneknytt til kjønnsbalanse
og kor stordelavbefolkningasomer i
aldersgruppene25-54 samt65 og eldre.Pådesse
indikatoranehar33 avvåre36 kommunarverdiar
somblir vurdertsomsårbare.

Forklaring:
Verdi 0: Likt ellerbetreennlandet

Verdi 1: Dårlegareennlandet

Kjelde: Møreog Romsdalfylkeskommune,
Kommunestatistikk2015– Nessetkommune

Kjelde: MøreogRomsdalfylkeskommunekommunestatistikk2015
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Vedlegg 2: Nøkkeltall  for Nesset kommune (KOSTRA)   
KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i 
kommuner. Det finnes tall om for eksempel pleie- og omsorgstjenester, barnehagedekning og saksbehandlingstid, og man 
kan sammenligne kommuner med hverandre, med regionale inndelinger og med landsgjennomsnittet.  
For detaljert informasjon vises det til: SSB.no/ KOSTRA (reviderte tall per 15.6.2016) 
 
 

Finansielle nøkkeltall bevilgningsregnskapet, kommunekonsern 
År 

 
KOSTRA-funksjon 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 
KOSTRA 
gruppe2 

2015 
Landet 
u/ Oslo 

Frie inntekter i kr per innbygger, konsern 50 520 53 846 55 697 57 702 56 356 56 285 49 776 

Netto lånegjeld per innbygger, konsern 70 714 69 058 70 605 77 206 79 906 67 525 62 112 

Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter, konsern 4,7 2,8 1,9 1,4 0,7 5,0 6,7 

Akkumulert regnskapsmessig merforbruk i % av brutto drifts 
inntekt, konsern  

- - - - 0,0 0,8 0,4 

Tabell: Utvalgte nøkkeltall, kommuner – nivå 1 og 2. Nesset kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe 2 og Landet uten Oslo i 2015.
  

Barnehager 
År 

 
KOSTRA-funksjon 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 
KOSTRA 
gruppe2 

2015 
Landet 
u/ Oslo 

Andel barn 1-5 år med barnehageplass  80,9 87,1 83,0 87,6 82,8 90,2 91,0 

Netto driftsutgifter pr innbygger 1-5 år i kroner, barnehager  115 291 135 943 131 850 151 657 146 687 127 851 130 606 

Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale barnehager pr korrigert 

oppholdstime (kr) 
64 64 68 73 73 59 59 

Andel ansatte med førskolelærerutdanning  21,4 26,2 29,4 33,3 36,5 34,5 36,4 

Andel ansatte med annen pedagogisk utdanning  - - - 3,7 5,8 7,7 7,5 

Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent 
barnehagelærerutdanning 

63,2 63,6 75,0 100,0 90,0 88,9 92,6 

Tabell: Nøkkeltall for barnehager. Nesset kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe 2 og Landet uten Oslo i 2015.  
 

Grunnskoleopplæring  
År 

 
KOSTRA-funksjon 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 
KOSTRA 
gruppe2 

2015 
Landet 
u/ Oslo 

Netto driftsutgifter til grunnskole, pr innbygger 6-15 år  100 989 106 574 103 538 103 379 112 757 96 106 82 486 

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning, prosent  8,6 7,5 5,9 6,7 6,0 8,9 7,9 

Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, pr elev  98 966 104 243 105 514 99 053 112 829 99 061 88 320 

Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. årstrinn  11,5 11,7 12,3 11,8 10,5 11,6 13,5 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng  39,5 41,5 40,3 41,8 40,6 - 40,7 

Andel lærere med universitets-/ høyskoleutdanning og pedagogisk 
utdanning  

87,8 82,1 81,1 80,0 80,4 87,2 87,0 

Andel lærere med universitets-/ høyskoleutdanning uten 
pedagogisk utdanning 

8,2 3,6 7,5 6,0 6,5 5,3 5,5 

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere 4,1 14,3 11,3 14,0 13,0 7,5 7,5 

Tabell: Nøkkeltall for grunnskoleopplæring. Nesset kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe2 og Landet uten Oslo i 2015.  
  

Kommunehelse  
År 

 
KOSTRA-funksjon 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 
KOSTRA 
gruppe2 

2015 
Landet 
u/ Oslo 

Netto driftsutgifter pr innbygger i kroner, kommunehelset.  3 305 3 805 3 466 3 598 3 587 3 188 2 383 

Netto driftsutg. forebygging, helsest., skolehelset. pr innb. 0-20 år  2 373 2 557 2 514 2 848 2 792 2 458 2 137 

Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten  13,3 13,4 14,0 13,4 12,8 12,9 10,5 

Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten  7,7 12,2 11,3 8,2 9,0 10,5 9,1 

Tabell: Nøkkeltall for kommunehelse. Nesset kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe 2 og Landet uten Oslo i 2015.  
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Pleie og omsorg 
År 

 
KOSTRA-funksjon 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 
KOSTRA 
gruppe1 

2015 
Landet 
u/ Oslo 

Netto driftsutgifter pr innbygger 67 år +, pleie- og omsorgtj.  127 627 135 311 131 195 134 623 126 743 109 178 109 342 

Andel beboere i bolig med heldøgns bemanning  53,6 57,7 48,1 20,7 22,2 45,2 52,2 

Andel innbyggere 80 år + som er beboere på institusjon  23,0 22,3 23,4 25,0 22,2 13,7 13,2 

Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 87,8 84,5 

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr kommunal plass  822 759 903 069 885 759 968 138 962 397 - 1 050 987 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning 78 84 83 84 - - - 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra 
videregående skole 

45 48 48 47 - - - 

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning fra 
høyskole/ universitet 

32 35 35 37 - - - 

Tabell: Nøkkeltall for pleie og omsorgstjenesten. Nesset kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe 2 og Landet uten Oslo i 2015. 
 

Sosiale tjenester i NAV 
År 

 
KOSTRA-funksjon 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 
KOSTRA 
gruppe2 

2015 
Landet 
u/ Oslo 

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr innbygger 20-66 år  422 1 442 1 634 1 980 2 480 2 527 3 243 

Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alder 20-66  2,9 3,0 3,2 2,9 3,0 - 4,2 

Tabell: Nøkkeltall for sosiale tjenester i NAV. Nesset kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe 2 og Landet uten Oslo i 2015.  
 

Barnevern 
År 

 
KOSTRA-funksjon 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 
KOSTRA 
gruppe2 

2015 
Landet 
u/ Oslo 

Netto driftsutgifter pr innbygger 0-17 år, barneverntjenesten  3 536 3 525 3 970 4 090 3 504 9 458 8 331 

Netto driftsutgifter pr barn i barnevernet  83 923 88 708 79 400 85 741 80 600 - 109 877 

Andel barn med barneverntiltak i forhold til innbyggere 0-17 år  2,4 2,2 2,2 3,5 3,7 - 4,8 

Barn med undersøkelse eller tiltak pr årsverk  11,8 12,0 12,0 11,2 10,0 - 16,2 

Andel undersøkelser med behandlingstid innen tre måneder 83 58 93 100 64 76 82 

Andel undersøkelser som fører til tiltak, prosent  - - - 60,0 63,6 - 42,8 

Tabell: Nøkkeltall for barnevern. Nesset kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe 2 og Landet uten Oslo i 2015. Nesset kommune har 
felles barneverntjenesten med Sunndal og Tingvoll.  

 

Tekniske tjenester  
År 

 
KOSTRA-funksjon 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 
KOSTRA 
gruppe2 

2015 
Landet 
u/ Oslo 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 12 ukers 
frist (kalenderdager)  

10 14 14 20 33 - 39 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker med 3 ukers frist 
(kalenderdager) 

10 14 12 10 7 17 18 

Brutto driftsutgifter pr km kommunal veg  72 245 73 906 70 926 66 145 70 255 78 064 125 104 

Tabell: Nøkkeltall for tekniske tjenester. Nesset kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe 2 og Landet uten Oslo i 2015.  
 

Bolig 
År 

 
KOSTRA-funksjon 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 
KOSTRA 
gruppe2 

2015 
Landet 
u/ Oslo 

Dekningsgrad (antall boliger) 
Kommunalt disponerte boliger pr 1000 innbyggere 

16 10 10 13 14 25 21 

Tabell: Nøkkeltall for bolig. Nesset kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe 2 og Landet uten Oslo i 2015.  

 
Kultur  

År 
 
KOSTRA-funksjon 

2011 2012 2013 2014 2015 2015 
KOSTRA 
gruppe2 

2015 
Landet 
u/ Oslo 

Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger  1 750 1 977 1 714 1 924 1 803 2 064 1 991 

Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr innbygger 
6-20 år  

834 741 268 250 200 712 826 

Tabell: Nøkkeltall for kultur. Nesset kommune 2011 til 2015, og KOSTRA-gruppe 2 og Landet uten Oslo i 2015.  
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Vedlegg 3: Kompetanse – tjenestemottakere - framskrivning 
Kommunedata viser historiske befolkningstall og befolkningsframskrivninger, informasjon 
om framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov, inntekter og informasjon om produktivitet og 
effektivitet i den enkelte kommune. Hensikten er å gjøre dataene mer tilgjengelig for at 
kommunene og andre kan få tilgang på informasjon som kan bidra til god styring og 
planlegging i egen kommune. Kommunedata (regjeringern.no) 
 
Under vises tjenestedata fra KOSTRA 2012. I beregningene av tallet på tjenestemottakere og 
arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på 
tjenestene som i 2012. Tabellen viser beregnet behov i Nesset kommune for lærerårsverk i 
skolen, årsverk i barnehagene og årsverk i institusjon og hjemmetjenesten i 2020 og 2040. 
 
Antall årsverk i 2012, 2020 og 2040. Tjenestedata fra KOSTRA 2012. Det er tatt 
utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i 2012.  
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Antall tjenestemottaker i 2012, 2020 og 2040. Tjenestedata fra KOSTRA 2012. Det er tatt 
utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i 2012.  
Kommunedata (regjeringern.no) 
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Vedlegg 4: Barn og unge  
 
Kommunebarometeret 2016 (grunnskole, barnehage og barnevern) 
Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 124 
nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Ytterligere informasjon: Kommunebarometeret - forklaring: 
Kommunebarometer 2016 – tabeller. Endelige tall per 22. juni 2016. 

  

Nesset  
kommune 
 

Grunnskole Barnehage Barnevern 

Plassering Endring fra sist 
år 

Plassering Endring fra sist 
år 

Plassering Endring fra sist 
år 

Plassering 107 +12 344 -82 292 -197 

Tabell: Nesset kommunes plassering for grunnskole, barnehager og barnevern på kommunebarometeret 2016. 

 
Gjennomføring videregående skole  
Møre og Romsdal fylkeskommune har de siste årene bestilt gjennomføringstall fra SSB som viser 
hvordan det går med det enkelte kull. Nedenfor viser oversikt over gjennomføringstall for 2009-kullet, 
fordelt på den enkelte kommune. 
 

 Andel 

Fullført med studie- eller 
yrkeskompetanse 

Ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse 

Kommune I alt Fullført på 
normert tid 

Fullført på mer 
enn normert tid 

Fortsatt i videre-
gående opplæring 

Gjennomført VKII eller gått 
opp til fagprøve, ikke bestått 

Sluttet 
underveis 

Møre og Romsdal                3439 57,0 16,3 6,4 5,4 14,9 

1502 Molde 326 61,7 16,0 8,3 3,4 10,7 

1535 Vestnes 98 55,1 16,3 4,1 5,1 19,4 

1539 Rauma 102 53,9 19,6 11,8 1,0 13,7 

1543 Nesset 45 51,1 26,7 2,2 4,4 15,6 

1547 Aukra 40 55,0 15,0 12,5 12,5 5,0 

1548 Fræna 129 47,3 10,9 7,8 6,2 27,9 

1551 Eide 61 57,4 18,0 4,9 6,6 13,1 

1557 Gjemnes 46 58,7 19,6 4,3 4,3 13,0 

1563 Sunndal 98 55,1 22,4 3,1 7,1 12,2 

Tabell: Gjennomføring videregående skole  Kilde:  Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
Gjennomføring av vidaregåande opplæring Fullført og bestått etter normert tid og fem år, etter kommune, 2008-kullet 

  Fullført på normert tid Brukt meir enn normert tid Fullført og bestått etter 5 år 

Nesset  55,1 16,3 71,4 

Møre og Romsdal 59,5 14,0 73,5 

 
Folkehelseprofil – et utvalg faktorer Nesset kommune  
Folkehelseprofilen er et bidrag til kommunens arbeid med å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og faktorer som påvirker denne, jf. lov om folkehelsearbeid. 
 

Virksomhet 
Faktorer 

Nesset kommune Fylke Norge 

Lavinntekt 0-17 år 8,5 8,7 11 

Barn av enslige forsørgere 11 14 15 

Arbeidsledige 15-29 år 2,8 2,3 2,7 

Ensomhet, Ungdata 16 17 18 

Fornøyd med lokalmiljøet, Ungdata 60 71 70 

Trives på skolen, 10 klasse 83 86 85 

Alkohol – har vært beruset 14 12 14 

Tabell: Folkehelseprofil – et utvalg faktorer for Nesset kommune. Tall i prosent. 
Kilde:  Folkehelseinstituttet, avdeling for helsestatistikk. For ytterligere informasjon: Folkehelseprofil   
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Vedlegg 5: Helse og omsorg  
Kommunebarometeret 2016 (grunnskole, barnehage og barnevern) 
Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 124 
nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Ytterligere informasjon: Kommunebarometeret - forklaring: 
Kommunebarometer 2016 – tabeller. Endelige tall per 22. juni 2016. 
 

Nesset  
kommune 
 

Eldreomsorg Helse Sosial 

Plassering Endring fra sist 
år 

Plassering Endring fra sist 
år 

Plassering Endring fra sist 
år 

Plassering 324 -27 156 -109 7 +24 

Tabell: Nesset kommunes plassering for helse, omsorg og velferdstjenester på kommunebarometeret 2016. 
Kilde: KS Kommunebarometeret 2016. Ytterligere informasjon: Kommunebarometeret – forklaring.) (Kommunebarometer 2016 – tabeller) 

 
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bolig i prosent av befolkning 80+  
(inkludert boliger for personer med utviklingshemming (PU-boliger).  
42,5 
 
40 
 
37,5 
 
35 
 
32,5 
 
30 
 
27,5 
 
25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nesset  
Møre og 
Romsdal 
Kommunegruppe 
Landet  
 
 

        2005    2006   2007    2008   2009    2010    2011   2012   2013   2014   2015   
 
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innb. 80 år og over.  
400 
 
380 
 
360 
 
340 
 
320 
 
300 
 
280 
 
260 
 
240 

 

 
 
Kommune-gruppe 
 
 
 
Møre og Romsdal 
Landet uten Oslo 
Landet  
 
 
 
 
Nesset    
 

 2007        2008          2009           2010           2011           2012            2013            2014       2015  
 



Nesset kommune – overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 (20.9.2016)  
 
 

32 
 

Vedlegg 6: Sykefravær 
 
Kommunestatistikk sykefravær utarbeidet av KS for perioden 4. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015. 

Sykefravær 
 
Kommune 

Samlet Lege-
meldt 

Egen-
meldt 

Arbeidsgiver- 
perioden 

Utenfor 
arbeidsgiver 

perioden 

Kvinner Menn Heltids 
ansatte 

Deltids-
ansatte 

Molde kommune 9,44 8,03 1,41 4 5,44 11,06 4,35 8,91 10,45 

Vestnes kommune 12,2 11 1,2 4,06 8,14 13,52 5,79 11,24 13,36 

Rauma kommune 10,02 9,15 0,86 3,34 6,67 10,88 6,67 10,95 8,8 

Nesset kommune 10,39 9,32 1,07 4,33 6,06 11,88 2,16 7,57 12,2 

Aukra kommune 8,92 7,4 1,52 4,91 4,01 10 4,94 9,2 8,63 

Fræna kommune 10,04 9 1,04 4,02 6,02 10,83 6,47 9,66 10,56 

Eide kommune 11,01 9,88 1,13 3,83 7,18 11,95 4,4 10,8 11,3 

Gjemnes kommune 9,34 8,19 1,15 5,56 3,78 9,72 6,6 12 7,87 

Sunndal kommune 8,64 7,3 1,34 6,8 1,84 9,77 3,65 7,81 9,82 

Alle kommuner  
(landet) 

9,93 8,6 1,33 4,27 5,66 11,03 6,06 9,53 10,59 

Tabell: Sykefravær knyttet til type sykemelding i kommunene knyttet til Kommunerevisjonsdistrikt 2  
Kilde: KS. For ytterligere informasjon: Sykefravær kommunestatistikk KS 

 
Virksomhet 

 
Kommune 

Under-
visnings-
personell 

Turnus- 
personell 

Annet 
Personell 

Adm Under-
visning 

Barne- 
hage 

Helse pleie 
omsorg 

Samferdsel 
teknikk 

Annet 

Molde kommune 7,2 12,17 8,45 7,21 7,07 11 11,34 7,3 4,27 

Vestnes kommune 5,82 15,21 11,57 2,98 6,97 15,42 14,76 3,44  

Rauma kommune 11,62 11,09 8,84 6,21 10,27 7,3 11,79 6,4  

Nesset kommune 4,65 15,22 8,57 4,24 5,37 16,39 13,93   

Aukra kommune 8,03 10,29 8,51 8,14 7,18 12,95 9,79   

Fræna kommune 8,7 11,11 9,77 5,41 7,9 16,3 11,65 5,74 7,35 

Eide kommune 10,38 11,25 11,11 9,42 8,54 15,4 12,11   

Gjemnes kommune 7,43 11,79 7,94  7,53 14,18 9,9   

Sunndal kommune 4,25 12,46 7,8 8,62 4,58 8,31 11,8 6,64 5,68 

Alle kommuner 
(landet) 

8,17 12,07 9,5 7,36 8,46 12,56 11,35 6,67 8,33 

Tabell: Sykefravær knyttet til sykemelding i ulike virksomheter/ etater i kommunene knyttet til Kommunerevisjonsdistrikt 2  
Kilde: KS. For ytterligere informasjon: Sykefravær kommunestatistikk KS 

 
Sykefravær utvikling over tid (KS kommunestatistikk) 

Periode 
 

Kommune 

4. kvartal 2012 - 
3.kvartal 2013 

2. kvartal 2013- 
1.kvartal 2014 

4. kvartal 2013 - 
3.kvartal 2014 

2. kvartal 2014- 
1.kvartal 2015 

4. kvartal 2014- 
3.kvartal 2015 

Molde kommune 9,26 9,07 9,60 9,74 9,44 

Vestnes kommune 9,85 11,61 12,58 11,63 12,20 

Rauma kommune 9,43 9,80 9,45 10,44 10,02 

Nesset kommune 9,98 11,64 12,39 10,53 10,39 

Aukra kommune 9,38 11,26 11,32 10,19 8,92 

Fræna kommune 9,11 9,05 9,09 9,33 10,04 

Eide kommune 9,27 9,61 9,40 8,98 11,01 

Gjemnes kommune 8,28 7,81 9,67 8,55 9,34 

Sunndal kommune 7,94 8,10 7,66 8,70 8,64 

Tabell: Sykefravær knyttet til kommunene knyttet til Kommunerevisjonsdistrikt 2  
Kilde: KS. For ytterligere informasjon: Sykefravær kommunestatistikk KS  
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Vedlegg 7: «Utgiftsbehov», kommunenes frie inntekter, 
kommunebarometer 
Utgiftsbehovet er et anslag på hvor mye det vil koste for kommunene samlet å gi velferds-tjenester til 
innbyggerne sine. Utgiftsbehov for hver enkelt kommune blir beregnet i utgiftsutjevningen ved hjelp av 
behovsindeksen.  (Kilde: Kommunedata , KS’s prognosemodell) 
KS-konsult beskriver dette som «objektivt» utgiftsbehov: 
 «Angir» innbyggernes forventede behov for tjenester 
 Utgiftsutjevningen kompenserer for ulike kostnads- og etterspørselsforhold (demografi og sosioøkonomiske 

forhold) for at kommunene skal kunne gi et likeverdig tjenestetilbud. 
 Kommunens samlede utgiftsbehov måles/vurderes gjennom kostnadsindeksen i inntektssystemet 
 Det er utarbeidet sektorvise delkostnadsnøkler for de store tjenestene. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
lnntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2016   
 

 Hoved 
Kostnadsnøkkel 

Delkostnads 
nøkkel 

Delkostnads 
nøkkel 

Delkostnads- 
nøkkel 

Delkostnads- 
nøkkel 

Pleie og  
omsorg 

Grunnskole Barnehage Adm, landbruk  
og miljø 

NR. Kommune  Indeks Indeks Indeks Indeks 

1 2 3 4 5 6 7 

1502 MOLDE 0,9502 0,9940 0,9467 0,9666 0,9164 

1535 VESTNES 1,0149 1,1674 1,0397 0,6982 1,1203 

1539 RAUMA 1,0952 1,3243 1,0235 0,9474 1,1230 

1543 NESSET 1,1326 1,4365 1,0411 0,7088 1,4572 

1547 AUKRA 1,1097 1,0549 1,2922 0,9522 1,3030 

1548 FRÆNA 1,0495 1,0784 1,1305 0,9248 1,0699 

1551 EIDE 1,1376 1,1471 1,2623 0,9352 1,3379 

1557 GJEMNES 1,1858 1,3155 1,2852 0,7677 1,5571 

1563 SUNNDAL 1,0717 1,3051 1,0209 0,7868 1,1003 

 

 

Delkostnads- 
nøkkel 

Delkostnads- 
nøkkel 

Delkostnads- 
nøkkel 

Bef. Andel 
 

Sosialtjeneste Helse Barnevern per 1.7.2015 

Kommune Indeks Indeks Indeks (promille) 

1 2 8 9 10 11 

1502 MOLDE                    0,7102                      0,9551                      0,9139                5,1161  

1535 VESTNES                    0,6234                      1,1084                      1,0281                1,2866  

1539 RAUMA                    0,5731                      1,1194                      0,8356                1,4392  

1543 NESSET                    0,5307                      1,2970                      0,7775                0,5727  

1547 AUKRA                    0,5554                      1,2660                      0,9244                0,6696  

1548 FRÆNA                    0,7304                      1,0995                      1,0300                1,8792  

1551 EIDE                    0,6098                      1,1852                      1,1180                0,6683  

1557 GJEMNES                    0,5018                      1,4078                      0,7856                0,4954  

1563 SUNNDAL                    0,6828                      1,1196                      1,0371                1,3843  
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Kommunedata (regjeringen.no)  
Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 76 
prosent (80 prosent når en inkluderer momskompensasjon) av kommunesektorens samlede 
inntekter. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten 
enn gjeldende lover og regler. 
 
Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane.  
Tabellen viser inntekt per innbyggjar i prosent av landsgjennomsnittet. Tal frå 2015. 
 

 Korrigerte frie inntekter, eksklusivt 
eiendomsskatt og 
konsesjonskraftsinntekter 

Korrigerte frie inntekter, inkludert 
eiendomsskatt og konsesjonskraft-
inntekter 

 Kommune (prosent av landsgjennomsnittet) (prosent av landsgjennomsnittet) 

1502 Molde 98 100 

1535 Vestnes 94 93 

1539 Rauma 98 100 

1543 Nesset 99 104 

1547 Aukra 98 189 

1548 Fræna 96 102 

1551 Eide 97 93 

1557 Gjemnes 105 108 

1563 Sunndal 99 118 

Møre og Romsdal 99 100 

Tabell: Elementene i avtalen om inntektssystemet som påvirkes av kommunesammenslåinger. 
Kilde:  Foreløpige beregninger av endringer i inntektssystemet. Regjeringen.no  
 
 
 

Kommunebarometer 2016 
Endelige tall for Kommunebarometeret per 22. juni 2016. Første kolonne viser endelig 
rangering. Den andre kolonnen viser rangeringen av kommunene hvis man ikke hadde vektet 
for inntektsnivået. Den siste kolonnen viser inntekter som prosentandel av landssnittet (100 = 
landssnittet) 
 

Kommune  Rangering 
korrigert for 
inntekt 

Endring fra sist 
år  

Rangering uten 
hensyn til korrigert 
inntekt  

Inntektsnivå – 
korrigert inntekt  
(100 = snitt) 

Eide kommune 196 -12 292 92,2 
Fræna kommune 274 +48 300 101,6 
Molde kommune 202 -1 221 101,2 
Aukra kommune 283 +16 31 186,5 
Nesset kommune 269 -136 280 103,6 
Sunndal kommune 173 -51 63 118,5 
Vestnes kommune 366 +12 411 93,6 
Gjemnes kommune  114 -17 101 106,4 
Rauma kommune 188 + 46 217 100,4 

Av i alt 428. 
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Vedlegg 8: Nytt inntektssystem  
 

1. Den første kolonnen etter kommunenavnet viser fordelingsvirkningen av forslaget til ny 
kostnadsnøkkel for kommunene. De er beregnet på kriteriedata og utgiftsbehov fra 2014. 

2. Den andre kolonnen viser den isolerte effekten av det graderte basiskriteriet. Basistilskuddet 
vil med denne modellen utgjøre en mindre andel av rammetilskuddet til kommunene. Det 
resterenede beløpet er fordelt på alle kommuner med et likt beløp per innbygger. 

3. Den tredje kolonnen viser fordelingsvirkningene av forslag til endringer i de regionalpolitiske 
tilskuddene og småkommunetilskuddet. I forhold til i 2016 er disse tilskuddene redusert med i 
underkant av 80 millioner kroner, og dette beløpet tilbakeføres til innbyggertilskuddet med et 
likt beløp per innbygger (15 kroner). 

4. Den fjerde kolonnen viser den totale virkningen av endringene i inntektssystemet, og er 
summen av de tre foregående kolonnene. 

5. Den femte kolonnen viser den isolerte effekten av inntektsgarantiordningen. Denne ordningen 
skal skjerme kommunene mot en brå nedgang i rammetilskuddet. Den sikrer at nedgangen 
ikke skal være større enn 300 kroner per innbygger under den gjennomsnittlige veksten på 
landsbasis. Dette gjør at effekten av det nye inntektssystemet spres over flere år.  

6. Den siste kolonnen viser førsteårsvirkningen av det nye inntektssystemet, inkludert 
inntektsgarantiordningen og anslått vekst i frie inntekter neste år. Veksten i frie inntekter er 
anslått til 3,45 milliarder kroner, og den er fordelt med et likt beløp per innbygger (668 
kroner). Med inntektsgarantiordningen og veksten i de frie inntektene neste år, får alle 
kommuner en vekst i inntektene neste år. 

 
 
I kommuneproposisjonen er det oppgitt tall per innbygger. KS har regnet det om til tall per 
kommune, for å gjøre tabellen mer sammenlignbar med tidligere beregninger som er gjort. 
 
1000-kroner 
  Ny kostnads 

nøkkel  
Basis 
kriteriet  

Regional- 
politisk  
tilskudd  

Total virkning 
Nytt inntekts 
-system  

Inntekts- 
garanti- 
ordningen  

Første års 
virkning  
inklusiv vekst  
i frie inntekter 

1502 Molde 4856 1029 396 6281 -1267 22644 
1535 Vestnes 2254 -2086 248 416 -322 4575 
1539 Rauma -1526 -1385 320 -2591 0 2382 
1543 Nesset 431 -164 45 312 -143 2157 
1547 Aukra -870 -2204 52 -3022 1816 1109 
1548 Fræna -3367 -1634 147 -4854 1448 3132 
1551 Eide 478 -2854 52 -2324 1119 1108 
1557 Gjemnes -929 -1218 -1602 -3749 2851 826 
1563 Sunndal 2418 -2848 537 107 -343 4543 
 
Kommuner som velger å slå seg sammen, skjermes mot endringene i inntektssystemet. De 
beholder basistilskudd og regionalpolitiske tilskudd på dagens nivå i 15 år, pluss en 
nedtrapping i fem år, gjennom inndelingstilskuddet. Dette er ikke tatt med i tabellen.  
Kilde: KS 
 
Vi viser også til Prop. 123 S (2015–2016) Kommuneproposisjonen 2017 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 113/16 20.10.2016 

 
 
 

Forslag til budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn 

Vedlegg 

1 Samlet saksframlegg sak 2816 - forslag til budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn 

2 Vedlegg sak PS 28-16 

 
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 med en ramme på kr 529 000 inkludert kjøp 
av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 

 

 

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 i sitt møte 04.10.2016 forslag til budsjett for 2017 for kontroll og tilsyn.  
Viser til de vedlegg som følger saksdokumentet. 

 

 

Arkiv: 151 
 

Arkivsaksnr: 2016/458-63 
 

Saksbehandler:  Anne Grete Klokset 



  

NESSET KOMMUNE 
Kontrollutvalget 

Saksmappe:  

Arkiv:  

Saksbehandler:  

Dato:  

2016-1543/04 

144 

Sveinung Talberg 

27.09.2016 

 

Saksframlegg  
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

PS 28/16 Kontrollutvalget 04.10.2016 

 Formannskapet  

 Kommunestyret   

 

 

 

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2017 FOR KONTROLL OG TILSYN 
 

Kontrollutvalgets innstilling 

 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 med en ramme på kr 529 000 inkludert kjøp av 

revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 

 

Kontrollutvalgets behandling – 04.10.2016 

 

Sekretær orienterte om saksgang og prosedyrer.  Kontrollutvalget hadde ingen merknader til 

forslaget. 

 

Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling. (5 voterende) 

 

Sekretærens innstilling 

 

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 med en ramme på kr 529 000 inkludert kjøp av 

revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas. 

 

Saksopplysninger 

 

I henhold til § 18 i Forskrift for kontrollutvalg skal kontrollutvalget utarbeide forslag til 

budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til 

budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling 

til kommunestyret. Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for 

kontrollutvalgets virksomhet for 2017 i Nesset kommune. 

 

Kontrollutvalgets budsjett for 2017 vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt 

utgifter knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjons-

tjenester.  

 

Sunndal kommune kjøper sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos Kontrollutvalgs-

sekretariatet for Romsdal. Dette er i henhold til avtalen om interkommunalt samarbeid. Styret 

for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal behandlet i møte 07.09.2016 budsjettrammen 

for sekretariatet for 2017. Beløpet for kjøp av sekretariatstjenester for 2017 er i henhold til 

Nesset kommunes andel av sekretariatets budsjett. 

 



Nesset kommune kjøper revisjonstjenester fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 i Møre og 

Romsdal (KR2). Dette er i henhold til inngått avtale om interkommunalt samarbeid. Nesset 

kommune har vedtatt å inngå som deltaker i Møre og Romsdal Revisjon IKS. Etablering av 

selskapet skjer 1.10.2016.  Ved etableringen av selskapet er det forutsatt at 

deltakerkommunene ikke skal få høyere utgifter til revisjon. Distriktsrevisor anbefaler at en 

budsjetterer med samme tall som for 2016 med påslag for 3 % pris- og lønnsvekst. Oppført 

beløp for kjøp av revisjonstjenester er i henhold til Nesset kommunes andel av revisjonens 

budsjettforslag. 

  

Budsjettforslaget skal synliggjøre kontrollutvalgets egne kostnader og kostnader knyttet til 

revisjon og sekretariatstjenester. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal uendret følge det 

samlede budsjettframlegget til kommunestyret. Budsjettforslaget fra kontrollutvalget kan bare 

endres av kommunestyret, men formannskapet kan, i sitt samlede budsjett, foreslå et annet 

beløp enn det kontrollutvalget foreslår. 

Når det gjelder budsjett for kontrollutvalgets egen virksomhet, så har ikke sekretariatet 

mottatt regnskap pr. juni 2016 som grunnlag for budsjettet 2017.  Derfor må en basere seg på 

samme tall som for 2016.  Det er lagt opp til at kontrollutvalget avvikler inntil 5 møter i året. 

    

Budsjettforslaget kan spesifiseres som følger: 

Konto Tekst Budsjett 

2017  

Budsjett 

2016  

Regnskap 
Pr. juni 2016 

1080 Godtgjørelse utvalgsleder 12 000 12 000  

1080 Godtgjørelse folkevalgte 23 000 23 000  

1080 Tapt arbeidsfortjeneste 10 000 10 000  

1099 Arbeidsgiveravgift 4 000 4 000  

1100 Faglitteratur, aviser, abonnement 2 000 2 000  

1115 Bespisning 4 000 4 000  

1150 Opplæring og kursutgifter 40 000 40 000  

1160 Bilgodtgjøring + diett (oppg.pl.) 4 000 4 000  

1170 Utgiftsdekning reise 10 000 10 000  

1195 Kontingenter 2 000 2 000  

 Sum kontrollutvalgets egen virksomhet 111 000 111 000  

     

1475 Kjøp tjenester Revisjons KR2/ M&R Rev. IKS 323 000 314 000  

1475 Kjøp tjenester KU-sekretariatet 95 000 95 000  

 Sum kontrollutvalg, sekretariat og revisjon 529 000 520 000  

     

 

Vedlagt følger:  

 Kostnadsfordeling sekretariatstjenester for 2017 

 Kostnadsfordeling revisjonstjenester for 2017 

 

 

VURDERING 

For å gi kontrollutvalget gode arbeidsbetingelser må kommunestyret stille nødvendige 

ressurser til disposisjon. Kommunestyret skal vedta et samlet budsjett for kontroll- og 

tilsynsarbeidet i kommunen der utgifter til utvalgets egen virksomhet, sekretærbistand og 

revisjon fremkommer. 

 

Kontrollutvalget må ha mulighet og midler til å skaffe seg kunnskap og delta i 

erfaringsutveksling og samlinger sammen med andre kontrollutvalg. I kommunal- og 

regionaldepartementets 85 anbefalinger for styrket egenkontroll i kommunene er det pekt på 

opplæring av kontrollutvalg som et viktig område. 



 

Kontrollutvalgssekretariatet ser det som viktig at kostnader til kontroll og tilsyn blir 

synliggjort i kommunens regnskap. Sekretariatet tilrår at kontrollutvalget slutter seg til de 

vurderinger som her er gjort og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta 

kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2017 med en netto ramme på kr 529 000 som inkl. 

kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget. Saken legges derfor 

fram med ovennevnte forslag til vedtak. 

 

 

 

Sveinung Talberg  

rådgiver 
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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Nesset kommunestyre 114/16 20.10.2016 

   

 
 
 

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt 

Vedlegg 

1 Reguleringsplankart 13.10.2016 

2 Planbeskrivelse og bestemmelser - Haramsmarka boligfelt 

3 Reguleringsplan Haramsmarka boligfelt i Eresfjord - fråsegn til offentleg ettersyn 

4 Uttale til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt i Eresfjord 

5 Detaljregulering - reguleringsplan for Haramsmarka boligfelt - offentleg ettersyn - motsegn 

6 Konflikt med kulturminne 

7 Haramsmarka - Støyutredning -Rapport 

8 Kart 

9 Boligfelt ved Coop Eresfjord - grunnundersøkelser datarapport 

10 Vedlegg1_Haramsmarka_Flomsone_200årsflom 

11 Flomvurderinger_Husbybekken 

 
 

Rådmannens innstilling 

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, Reguleringsplan for 
Haramsmarka boligfelt i Eresfjord, datert 13.10.2016.  

 

 

Saksopplysninger 

Nesset formannskap vedtok i møte 03.03.2016, sak 027/2016 å legge forslag til reguleringsplan for 
Haramsmarka boligfelt ut til offentlig ettersyn.  

 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av boliger i Eresfjord  

Høringsfristen ble satt til 10.04.2016. På bakgrunn av varsel om innsigelse av planforslaget er det 
utført tilleggsutredninger knyttet til støy og flom/erosjonsfare. 

 

I starten av planprosessen ble gjennomført grunnundersøkelser i regi av Norconsult AS og 
arkeologiske undersøkelser i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune. Resultatene fra disse 
undersøkelsene er oppsummert i egne rapporter.  

Arkiv: L12 
 

Arkivsaksnr: 2011/541-78 
 

Saksbehandler:  Hogne Frydenlund 



 

Planforslaget som ble lagt ut til offentlig ettersyn legger til rette for etablering av til sammen sju 
boligtomter. I revidert planforslag er det regulert inn seks boligtomter, andre endringer er; 

- Lagt inn symboler for avkjørsler til hver av boligtomtene 
- Tegnet inn frisiktsone i krysset mot fylkesvei 
- Plangrensa er utvidet og dekker deler av fylkesveien og innbefatter eksisterende 

busslomme ved Coop Eresfjord 
- Adkomstveien inn til boligfeltet er lagt i vestre del av parkeringsplassen til Coop Eresfjord 

 

 

 

 

 

 

Vurdering 

 

Innspill/merknader Rådmannens vurderinger 

Brev, 25.04.2016, Fylkesmannen i M&R 

Savner en bedre dokumentasjon om støyforholdene i 
området. 

I planforslaget er det regulert inn formål 
grønnstruktur/vegetasjonsskjerm langs Husbybekken i 
grensa til fv. 660 med uttak mellom tomt 6 og 7 og 
forretningsområdet i øst. Reguleringsformålet 
grønnstruktur må følge bekken gjennom hele 
planområdet. Reguleringsbestemmelsene må være tydelig 
slik at den sikrere/bevarer et naturlig vegetasjonsbelte 
langs bekken og at det ikke skal gjøres inngrep i bekken.  

 

Det savnes en utredning som beskriver og vurderer 
eventuell flom- og erosjonsfare fra bekken. Flomutsatte 
areal må merkes i plankartet som hensynssone og 
utarbeides tilhørende reguleringsbestemmelser.  

 

Det vises til veileder T-2/08. Planforslaget dekker ikke 
behovet for nærlekeplass for alle tomtene i feltet. 
Nasjonale føringer tilsier at alle boliger skal ha en 
nærlekeplass 50 meter unna. I planforslaget er det hele 
200 meter til lekeplassen for boligtomt nr 7. Foreslår at 
areal for lekeplass blir lagt mer sentral i boligfeltet slik at 
en oppnår en kortere avstand til felles lekeareal. Det 
påpekes at det ikke kan monteres lekeapparat på deler av 
området pga konflikt med registret fornminner i området, 
samt at sørlige deler av lekearealet ligger i gul støysone. 

 

 

 

 

Asplan Viak AS har på oppdrag fra 
Nesset kommune dokumentert/beregnet 
støyforholdene planområdet. Rapport – 
Asplan Viak AS, 2016-07-01. 
Haramsmarka – Støyutredning. 

 

 

Tas inn bestemmelse om bevaring av 
kantskog.  

 

 

Det vises til; 

Rapport - Asplan Viak AS – 2016-09-13. 
Flomvurderinger Husbybekken.   

 

 

På Eresfjord barneskole er det i dag til 
sammen 35 elever fra Eresfjord. Det er 10 
barn i barnehagen. Det å regulere inn et 
lekeareal i Eresfjord vil i seg selv være av 
positiv betydning for bygda. Trolig vil 
denne fungere som en lekeplass for barn i 
en større omkrets enn planlagt boligfelt.  
Rådmannen mener det er mindre 
betydning om denne ligger midt i 
boligfeltet eller i utkanten.  Det er uansett 
snakk om kort avstand. Lekearealet kan 
og nyttes av besøkende som stopper ved 
Coop Eresfjord.  

Brev, 29.04.2016, NVE 

Planområdet ligger på en deltaflate ved Eresfjorden og 
planlagte boligtomter kan der ligge potensielt utsatt til 

 

Det vies til rapport - Asplan Viak, 2016-
09-13. Flomvurderinger Husbybekken. 

 



for både flom- og erosjonsfare. Planen må ikke vedtas før 
det er gjort en utredning av flom- og erosjonsfaren. 

 

Boligtomt nr 6 og 7 grenser helt ned til Husbybekken. 
Reguleringsformålet langs Husbybekken ved disse 
tomtene må endres slik at det sikres et naturlig 
vegetasjonsbelte jfr krav § 11 i Vassresursloven  

 

 

Kantvegetasjonen langs Husbybekken 
reguleres til vegetasjonsskjerm (3060).   

Brev, 29.04.2016, Møre og Romsdal fylkeskommune  

Det meldes innsigelse til planforslaget da regulert 
hensynssone H730 ikke er helt i samsvar med det 
registrerte kulturminnet, og at gangveien er i konflikt 
med sikringssonen. 

Det stilles og spørsmål om det er hensiktsmessig å 
kombinere lekeareal med registret kulturminne da det ikke 
vil være anledning å grave/montere lekestativ i det flate 
arealet. Alternative utforminger eller plassering av 
lekearealet bør vurderes. Gjerne en mer sentral 
plassering. Jf rettledning til rikspolitiske retningslinjer 
for barn og planlegging bør lekearealet være minst 200 
m2. 

 

Reguleringsbestemmelsene bør gi bestemmelser for 
området næringsformål for å gi formelle rammer for 
utviding/ombygging e.l. på området.  

Hensynssone H730 er endret slik at det 
stemmer med registrert kulturminne.  

Brev, 19.04.2016, Statens vegvesen 

Mener at planområdet må utvides til å omfatte midtlinjen 
på fv 660, samt at frisiktsoner må vises på plankartet og 
tas inn i planbestemmelsene. 

Mener at det i utgangspunktet er uheldig å legge adkomst 
til boligområdet gjennom parkeringsplassen til Coop 
Eresfjord men vil ikke gå imot forslaget da avkjørselen har 
god sikt og god teknisk utforming.  

 

Interne vegsystem må reguleres i henhold til vegvesenets 
veinormaler, jfr håndbok N100 og V121, slik at en sikrer 
tilfredsstillende tilkomst for brannbiler/renovasjonsbil.  

 

For å sikre trafikksikkerheten og gode løsninger for mjuke 
trafikanter anbefaler vi at planområdet knyttes til 
eksisterende boligfelt i vest.  

 

Byggegrensen langs vei bør legges som en rett linje og 
ikke følger omrisset av bygget. 

Ber om at holdeplassen ved Coop Eresfjord blir 
innregulert for å sikre areal til fremtiden. 

 

Det bør foretas en nærmere utredning av støyforholdene 
langs fv 660.  

 

 

Planområdet er utvidet det til å omfatte 
deler av Fylkesvei 660, samt regulere inn 
eksisterende busslomme ved Coop 
Eresfjord 

 

 

 

Internvei/adkomstvei er i boligfeltet er 
planlagt til å kunne tilfredsstille tilkomst 
for brannbiler/søppelbil. 

 

Rådmannen er i utgangspunktet ikke 
uenig i en slik løsning, men i forhold til 
hensyn til å redusere tap av dyrkajord er 
det forsøkt å begrense planområdet.   

 

Byggegrensen er endret.  

 

Det er i etterkant av offentlig ettersyn 
utarbeidet egen støyrapport for 
planområdet. Rapport – Asplan Viak AS, 
2016-07-01. Haramsmarka – 
Støyutredning.  

Befaring med Coop Orkla Møre, august 2016.  

I utgangspunktet er det ønskelig at adkomstveien 
inn mot boligområdet reguleres nord for 
forretningsbygget.  

Adkomstveien er i revidert planforslag 
regulert i vestre del av parkeringsplassen. 
Dersom en skal regulere adkomstveien 
nord for forretningsbygget foreslår 



rådmannen at dette gjøres i egen 
reguleringsplanprosess.  

 

Rådmannen mener at det er tatt hensyn til innsigelsene som er fremmet av sektormyndighetene. 
Det tas forbehold om at det kan komme endringer da det ikke er gitt tilbakemeldinger på justert 
planforslag.   

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Det er ikke avklart med grunneier om videre opparbeidelse av planområdet. Dersom Nesset 
kommune skal engasjere seg i tilrettelegging av adkomstvei, erverv av areal og opparbeidelse av 
byggeklare tomter vil det medføre en større investering som pr i dag ikke er kostnadsberegnet.  

 

Betydning for folkehelse 

 



2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Boligbebyggelse
- frittliggense småhusbebyggelse (1111)

Kjøreveg (2011)

Kollektrivholdeplass (2073)

Arealformål reguleringsplan
(PBL §12-5)

Linjesymbol
Planens begrensning
Formålsgrense

Juridiske flater, linjer og punkt

Eierform, offentlig
Eierform, felles

Basiskart
Viste eiendomsgrenser er ikke rettsgyldige

Forretninger (1150)

Lekeplass (1610)

Frisiktlinje

Gang-/sykkelveg (2015)

5. Grønnstruktur
Friområde (3040)

Grense for båndleggingssone

Annen veggrunn - grøntareal (2019)

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag
Naturområde i sjø og vassdrag (6610)

Vegetasjonsskjerm (3060)

d) Båndlegging
Båndlegging etter lov om kulturminner

a.3) Faresoner

Flomfare

Grense for fareområder

1. Bebyggelse og anlegg

Regulert tomtegrense
Byggegrense
Bebyggelse som inngår i planen

Grense for sikringssone

a.1) Sikringssoner

Frisikt

Symboler

Avkjørsel - både inn og utkjøring

Parkering (2080)
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1. BAKGRUNN 

I forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel for Nesset for perioden 2012 -

2022 ble det signalisert ønske om å vurdere areal for boligbygging i Eresfjord.  

I meklingsmøte med fylkesmannen i Møre og Romsdal den 06.01.2012 ble det enighet om å 

vurdere nærmere areal for boligbygging i Eresfjord. 

Eresfjord bygdalag og grunneier Jan Haram kom med innspill om at boligbygging burde skje i 

nærheten av Coop Eresfjord. Da grunneier ikke var interessert i å utarbeide privat 

reguleringsplanforslag på deler av eiendommen GID 093/048 overtok Nesset kommune 

regien for planarbeidet.  

Planområdet ligger innenfor et område avsatt til LNF-spredt boligbygging i kommuneplanens 

arealdel. Nesset kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel i sak 030/2012. I 

kommuneplanen er det lagt opp til å legge til rette for boligbygging i alle deler av kommunen.  

I Eresfjord er en av utfordringene å finne egnet areal til boligbygging som ikke berører 

landbruksinteressene.  

2. PLANPROSSESSEN 

2.1 Befaring 

Det ble gjennomført befaring av området sammen med representanter fra 

landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Nesset kommune utarbeidet på 

bakgrunn av denne befaringen en kartskisse som viste boligtomter, lekeareal, kjørevei og 

gangvei. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ga i brev av 20.01.2012 aksept til å starte regulering av et 

begrenset areal på deler av eiendommen GID 093/048 nær inntil Coop Eresfjord, jfr. 

kartskisse 17.01.2012.  
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2.2 Kunngjøring av oppstart av planarbeidet 

Nesset kommunestyre vedtok i møte 21.03.2013, sak 017/13, oppstart av planarbeidet; 

«formålet med planarbeidet er blant annet å legge til rette for boligbebyggelse med 

adkomstvei».   

2.3 Oppstartmelding 

Nesset kommune orienterte i brev av 10.04.2013 berørte parter og myndigheter om oppstart 

av planarbeidet. Det ble annonsert i avisene Driva og Romsdal Budstikke og på kommunens 

nettsider. Frist for innspill ble satt til 10. mai 2013.  

2.4 Medvirkning 

Det har i prosessen frem til offentlig ettersyn vært flere møter/samtaler med grunneier Jan 

Haram, og en har vært i kontakt med daglig leder av Coop Eresfjord.   

2.5 Oversikt saksbehandling 

Saksbehandling og revisjoner Dato Sak 

Vedtak om oppstart av planarbeid 21.04.2013 017/2013 – Nesset kommunestyre 

Kunngjøring om oppstart 10.04.2013  

Rådmannens planforslag 24.02.2016  

Behandling i formannskapet 03.03.2016  

Offentlig ettersyn    

Behandling av formannskapet   

Sluttbehandling    

Kunngjøring av planvedtak   
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3. INNKOMNE MERKNADER 

Oversikt og kommentarer til innkomne innspill til oppstart av planarbeidet. 

Avsender – Innspill/Merknader Kommentar 

NVE, 23.04.2013 

Planområdet ligger lavt i terrenget og 

området kan derfor være utsatt for flom 

eller erosjon.  

- Hensynssone for flom  

- Elv med kantsone kan reguleres til 

”Natur og friluftsliv” 

I følge løsmassekart består planområdet 

av elveavsetninger. Det kan ikke 

utelukkes lommer av kvikkleire eller 

andre ustabile masser i planområdet. Bør 

vurderes av geotekniske fagkyndige som 

en del av ROS- analysen 

 

 

 

Husbybekken ligger ved planområdet og må omtales i 

planbeskrivelsen. 

 

Tas til orientering. Det blir omtalt i planbeskrivelsen.  

 

Behov for grunnundersøkelser med 3-4 borehull for å 

dokumentere grunnforholdene bedre. 

Statens vegvesen, 03.05.2013 

Statens vegvesen forventer at 

hovedavkjørselen til planområdet ikke 

blir fylkesveien, men at kommunen 

vurderer andre eksisterende veier.  

Nærmere vurdering vil komme når det 

foreligger konkret planforslag. 

 

Adkomst til boligfeltet vil bli vurdert i videre 

planarbeid selv om det i meldingen om oppstart er 

skissert adkomst fra vest og Naustveien. 

Linda V. Lied/ Vegar Ø. Lied, 

10.05.2013 

Viser til foreløpig planskisse som ble 

sendt til landbruksmyndighetene. Denne 

viser at eksisterende adkomstvei til 

Deres bolighus skal benyttes til 8 nye 

boligtomter. Videreføring av 

adkomstveien blir lagt 1 meter fra 

uteområdet og 8 meter fra hushjørnet til 

boligen.  

Da Nesset kommune skulle få avklart bruk av 

dyrkamark til boligtomter ble det laget skisseutkast 

som viser tomter, lekeområde, adkomstvei og 

gangvei. Den videre planprosessen vil avklare 

hvordan adkomst til boligfeltet skal skje.  

 



  

HARAMSMARKA BOLIGFELT 7 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune, 

14.05.2013 

Det stilles krav om arkeologiske 

undersøkelser av planområdet. Det er 

lagt opp til 3 ukesverk, med en samlet 

kostnad på kr 112 000.  

 

Kulturminner nyere tid.  

Det er registrert tre hus i SEFRAK-

registeret  og ber derfor om plassering og 

utforming av nye boliger ikke ødelegger 

for disse tun. 

 

Kommunen har ikke drøftet behovet for 

konsekvensutredning i strid med 

kommuneplanen.  

Det bør legges vekt på å beskrive 

virkninger av planlagt utbygging for ei 

fremtidig utvikling av bygdesenteret 

med eventuelle aktuelle offentlige eller 

private funksjoner. 

Det må avklares med Fylkesmannens 

landbruksavdeling hva de kan akseptere av flytting av 

boligtomter ved eventuell funn av automatisk freda 

kulturminner der en i utgangspunktet har tiltenkt 

boligtomter.  

 

 

SEFRAK husene ligger ikke innenfor planområdet. Det 

ligger og driftsbygninger mellom hustunet og der det 

i utgangspunktet er tiltenkt boligareal. Tas til 

orientering.  

 

Det ble igjennom kommuneplanprosessen signalisert 

at Fylkesmannen i Møre og Romsdal kunne være med 

å se spesielt på areal for boligbygging i Eresfjord. 

Dette mener vi er avklart gjennom fylkesmannens  

tilbakemelding etter gjennomført befaring. 

Fylkesmannen i M & R, 06.05.2013 

Sikre kantsonen mot Husbybekken  

Landbruksavdelingen har gitt aksept for 

å benytte fulldyrka lettbrukt jord til 

boligformål ved befaring og tilsendt 

skissekart.  

Vil vurdere innsigelse dersom 

omdisponering av fulldyrka mark utover 

skissekartet. 

- Viktig med ROS analyse 
- Forutsetter at barn og unges 

interesser blir ivaretatt 

 

 

Tas til orientering. 

ROS blir en del av planarbeidet 

 

 

Mai 2013 - samtale med Jan Haram som 

påpeker at det vil bli store 

utbyggingskostnader knyttet til 

opparbeiding av området. Av den grunn 

må/bør prosjektet skrinlegges.  

Rådmannen har fått i oppdrag å gjennomføre 

reguleringsplanprosess for området, jfr k-sak  

017/2013. 

 

 

 



  

HARAMSMARKA BOLIGFELT 8 

 

4. PLANSTATUS 

4.1 Kommuneplanens arealdel 

Planområdet som berører dyrkamarka GID 093/048 er satt av til spredt boligbebyggelse i 

kommuneplanens arealdel mens arealet tilhørende Coop Eresfjord, GID 091/015, er satt av til 

erverv. 
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5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet er ca. 20 dekar stort og ligger like vest for Coop 

Eresfjord, mellom Naustveien og Fv. 660.  Området består av 

forholdsvis flat dyrkamark som mot sør avgrenses av 

Husbybekken.  

Langs Nausteveien som går fra FV 660 og ned til Nauste er det 

både spredt og tett bolig- og fritidsbebyggelse.  

Planområdet omfatter eiendommene GID 093/048 og 091/015. 

 

 

5.2 Grunnforhold 

I følge NGUs løsmassekart består dalbunnen i Eresfjord av elveavsetninger. Området består 

stor sett av dyrkamark omkranset av Husbybekken med noe kantvegetasjon.   

 

 

 

 

 

 

http://www.gislink.no/kart/index.html?viewer=gislink
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5.3 Landbruksinteresser 

Planområdet omfatter ca. 9 dekar fulldyrka jord og 2 dekar uproduktiv skog, 

 

 

5.4 Bebyggelse og anlegg  

Av strømnett går det en 22 kV kraftlinje (jordkabel) like inntil planområdet (rødstiplet strek). 

Eksisterende bebyggelse i nærområdet er abonnenter til Eresfjord vannverk og Nauste 

vannverk. 

 

 

5.4 Naturmangfold 

Planområdet inneholder kantvegetasjon langs Husbybekken. I følge artsdatabanken.no er det 

ingen forekomster av truede eller sårbare arter innenfor utbyggingsområdet. 

 

 

 



  

HARAMSMARKA BOLIGFELT 11 

 

6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Hensikt 

Formålet med planen er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. 

Bestemmelsene gjelder for området innenfor plangrensen på plankartet. 

 

6.2 Planlagt arealbruk 

Reguleringsplanen viser følgende reguleringsformål. 

A) BEBYGGELSE OG ANLEGG 

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

- Forretninger 

- Lekeplass 

B) SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

- Kjøreveg 

- Annen veggrunn - grøntareal 

- Gang-/sykkelveg 

- Kollektivholdeplass 

- Parkering 

C) GRØNNSTRUKTUR 

- Friområde 

- Vegetasjonsskjerm 

D) BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

- Naturområde i sjø og vassdrag 

E) SIKRINGSSONER 

- H140 – Frisikt 

F) FARESONER 

- H320 – Flomfare  

G) BÅNDLEGGINGSSONE 

- H730 – Bevaring etter lov om kulturminner 
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6.3 Plankart 

Tabellen viser arealformål og omfang: 

Sosi-kode Arealformål Areal – m2 

1111 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 4 799 m2 

1150 Forretninger 3901 m2 

1610 Lekeplass 266 m2 

2011 Kjøreveg 2 681 m2 

2015 Gang-/sykkelveg 231 m2 

2019 Annen veggrunn - grøntareal 2 195 m2 

2073 Kollektivtrafikk 151 m2 

2080 Parkering 680 m2 

3040 Friområde 1 821 m2 

3060 Vegetasjonsskjerm 2 610 m2 

6610 Naturområde i sjø og vassdrag 907 m2 

 Sum 20 241 m2 

 

6.4 Boligbebyggelse 

Plankartet viser til sammen seks boligtomter i feit BFS hvor det legges til rette for bygging av 

eneboliger. Her tillates det inntil 7 meter mønehøyde og 6 meter gesimshøyde.  Det kan 

oppføres inntil 3 bygninger pr tomt. 

På grunn av flomfare i Husbybekken er laveste tillatte høyde for overkant gulv i ny 

bebyggelse satt til c +6,5 iht. rapport om flomvurderinger for Husbybekken i vedlegg 3. 

Det er lagt inn byggegrense mot fylkesvei 660 for å hindre at ny boligbebyggelse oppføres 

innenfor beregnet gul støysone. 

6.5 Vei og veigrunn 

Adkomstveien er regulert til 5 meter bredde og 3 meter annen veigrunn. Adkomstveien er og 

regulert over eksisterende parkeringsareal tilhørende Coop Eresfjord. Dette for å vise og sikre 

adkomst til boligområdet.  Adkomstveien fra og med brua over Husbybekken er fellesvei for 

alle boligtomtene i boligområde B.    
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6.6 Grønnstruktur 

Arealet er tiltenkt til lek og aktivitetsområde og felles lekeplass for alle tomtene i boligfeltet. I 

deler av området er det registrert kulturminner som legger begrensninger i opparbeiding av 

arealet.  

6.7 Båndleggingssone 

I forbindelse med arkeologiske undersøkelser ble det gjort funn av automatisk freda 

kulturminner. Dette området er avmerket i planen med båndleggingssone H 730 – 

Båndlegging etter lov om kulturminner. 

 

 

Bilde viser vestlig av planområdet, hvor det ble registrert arkeologiske funn.  
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7. PLANBESTEMMELSER 

 

§ 1 Felles bestemmelser 

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

innenfor hele planområdet, med unntak der det er registrert fornminner. Luftspenn tillates 

ikke. 

§ 2 Bebyggelse og anlegg 

Fellesbestemmelser 

Planlagt bebyggelse skal etableres innenfor angitte byggegrenser. 

Bestemmelser for felt BFS 

Området er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse. 

På hver tomt tillates det oppført inntil 3 bygninger. Ved byggesøknad skal det følge 

situasjonskart som viser plassering av bygningene med minimum 2 biloppstillingsplasser. 

Boliger tillates oppført med inntil 150 m2 grunnflate og garasje med grunnflate inntil 60 m2. 

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 20 og 30 grader. Boligbebyggelsen kan ha 

mønehøyde inntil 7 meter og gesimshøyde inntil 6 meter, målt ut fra gjennomsnittlig planert 

terreng.   

For garasjer og uthus tillates en mønehøyde inntil 4,5 meter og gesimshøyde inntil 3,5 meter, 

målt ut fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasjeloft kan benyttes som uthus, men ikke til 

varig opphold. 

Ferdig kotehøyde på overkant gulv for ny bebyggelse til varig opphold skal ikke være under c 

+6,50 på grunn av flom.  

Bestemmelser for felt BF 

Ny bebyggelse kan ha gesimshøyde inntil 8 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

Bestemmelser for felt o_BLK 

Området er avsatt til offentlig lekeplass. 

Bestemmelser for felt SPA 

Området er avsatt til parkering for felt BF. 
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§ 3 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg, o_SKV1 

Området er avsatt til offentlig kjøreveg. 

 

Kjøreveg, f_SKV2 

Området er avsatt til felles adkomstveg for eiendommene i område BFS og BF. Vegen skal ha 

bredde 5 meter og annet veiareal med bredde 1,5 meter på hver side til snøopplag. 

Det må bygges en ny bro over Husbybekken. Lengden på broa og plassering av landkarene 

må være slik at det ikke blir innsnevring av bekkeløpet.  

§ 4 Grønnstruktur  

Det tillates ikke snauhogst av vegetasjonsbelte langs Husbybekken.  

§ 5 Bruk og vern av vassdrag 

Det tillates ikke inngrep i Husbybekken som snevrer inn bekkeløpet.  

§ 6 Båndleggingssone  

Innenfor båndleggingssone H730_1 tillates det ikke gravearbeid uten nærmere tillatelse fra 

kulturminnemyndighetene (Møre og Romsdal fylkeskommune).  

§ 7 Hensynssone 

Området H140_1 og H140_2 båndlegges til frisiktsone. Det tillates ikke etablert 

installasjoner, vegetasjon eller andre elementer som hindrer sikt innenfor frisiktsonen. 

§ 8 Rekkefølgebestemmelser 

Lekeplass o_BLK skal være opparbeidet før brukstillatelse for boligene i område BFS kan 

gis. Minstekrav er opparbeidelse av sandkasse, lekeapparat som f.eks. huske/sklie, benk og 

bord. 
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Bilde viser hvor det er planlagt bru over Husbybekken. Til venstre sees parkeringsplassen ved Coop Eresfjord.  
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7. VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN 

8.1 Landbruksinteresser 

I Eresfjord er utfordringen å finne utbyggsareal som ikke kommer i konflikt med 

landbruksinteresser. Det er hensiktsmessig å knytte fremtidig boligbebyggelse nær inntil 

eksisterende boligbebyggelse.  

Planforslaget medfører omdisponering av ca 10 dekar fulldyrka jord som tilsier at det i 

utgangspunktet vil ha negative konsekvenser for landbruksinteressene. Likevel er dette avklart 

i tidligere befaring med landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  

 

På grunn av funn av fornminner knyttes adkomstveien til boligområdet via parkeringsarealet 

tilhørende Coop Eresfjord. Dersom annen adkomstmulighet skulle velges vil det medføre 

større tap av dyrkamark.  

8.2 Folkehelse, barn og unge 

Det å legge til rette for økt boligbygging i Eresfjord vil ha en positivt innvirkning på 

lokalsamfunnet. Boligområdet ligger i kort avstand til annen boligbebyggelse langs 

Nausteveien og i forholdsvis kort avstand til Svabekken med badekulp, gapahuk og 

nærturområder som f.eks Hundneset og Nauste naturreservat.  

Planen regulerer areal for lekeplass som gir mulighet for å anlegge en sosial møteplass for 

barn og voksne for hele nærmiljøet.  Det legges til rette for en adkomstvei hvor det ikke er 

mulighet for gjennomkjøring. Farten vil og være begrenset og det er derfor ikke vurdert 

spesielle behov for trafikksikkerhetstiltak i planområdet. Området ligger godt til rette for 

universell utforming både når det gjelder adkomst til boligene og utearealer.  
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Planområdet ligger ca 2 km i avstand fra Eresfjord barne- og ungdomsskole med både 

fotballbane og lekeareal som kan benyttes av allmennheten i et helsårsperspektiv. 

 

8.3 Støy 

Statens vegvesen har utarbeidet støyvarselkart for bl.a Fv 660 med grunnlag i 

Miljøverndepartement retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen.  

Deler av planområdet ligger innenfor gul sone der støy er beregnet å være over 55 dB. 

Byggegrensen er satt slik at det ikke tillates bygging av boliger i gul sone.  

 

Utsnitt www.vegvesen.no. Beregnet støynivå –dB, Gul- sone: 55-60, Rød sone; Over 65  

8.4 Forurensing  

Nesset kommune har ingen opplysninger om at det har foregått aktiviteter i området som 

medfører grunnforurensing.  

Årsdøgntrafikken på Fv 660 er på ca 770 kjørtøy. Det anses å være en relativt lav 

trafikkmengde som ikke medfører ulempe med svevestøv.  Planområdet ligger i forholdsvis 

åpent landskap som gir en god luftgjennomstrømning. Kommunen har heller ikke registrert 

ulemper med luftforurensing.  

Da boligområdet ligger i et aktivt landbruksområde må det påregnes ulempe i forhold til lukt 

og partikkelspredning fra høsting og kultivering av det tilgrensende jordbruksarealet i 

vekstsesongen.  

http://www.vegvesen.no/
http://www.gislink.no/kart/index.html?viewer=gislink
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8.5 Kulturminner  

Det er i kulturminnedatabasen Askeladden registrert to SEFRAK-registrerte hus nær inntil 

planområdet. Disse bygningene ligger i tilknytning til gårdstun og utbygging i planområdet vil 

ikke ha konsekvenser for disse SEFRAK-registreringene.  

 

Utsnitt fra Askeladden som viser SEFRAK og kulturminner i deler av Eresfjord.  

Nesset kommune gjennomførte høsten 2014 arkeologiske undersøkelser av området der det 

ble gjort funn av automatisk freda kulturminne i en vestlig del av planområdet. Berørt areal er 

vist som båndleggingsone med spesielle bestemmelser knyttet til fornminnet. Møre og 

Romsdal fylkeskommunen har påpekt at det ikke settes i gang tiltak som grøfting, dypere enn 

30 cm og andre tiltak som endrer opprinnelig struktur på området, med mindre det foreligger 

spesielle grunner og tillatelse fra kommunal,- og kulturminneforvaltningen.  

 

 

Utsnitt fra rapport Coop Eresfjord – ID 179881  Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Jo Sindre P. Eidshaug  

I tillegg er nærliggende areal ved planområdet kartlagt slik at en ikke behøver å gjennomføre 

nærmere arkeologiske undersøkelser ved fremføring av tekniske anlegg.  
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På grunn av funn av kulturminner sørvest i planområdet må adkomstveien inn til boligfeltet 

skje fra øst, via eiendommen til Coop Eresfjord. Det utløser behov for å bygge bro for 

biltrafikk over Husbybekken og benytte felles avkjørsel med Coop Eresfjord. 

8.6 Naturmangfold 

Temaet er utredet i forhold til Naturmangfoldlovens §§ 8-12. Planen vurderes å ikke gi 

vesentlige negative konsekvenser for naturmangfoldet.  

- Det er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. 

- Det er ikke registrert/kartlagt viktige naturtyper innenfor planområdet. 

- Mesteparten av området er dyrkamark. 

- Tiltakets totale ulemper i forhold til miljø vurderes å være mindre enn de 

samfunnsmessige fordelene er ved å bygge ut området til boligbygging.  

- Viktig å bevare kantvegetasjonen langs Husbybekken både som økologiske funksjon 

og som landskapselement i kulturlandskapet. 

- Tiltaket vil ikke endre vannføringen i Husbybekken 
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8.7 Rasfare og grunnforhold 

Området ligger utenfor skredfare, og dermed ikke nødvendig med tilleggsutredninger.  

 

Utsnitt fra Skrednett.no 

Grunnforholdene i området består av elveavsetninger og vurderes som godt egnet for den 

planlagte bebyggelsen. Norconsult AS har på oppdrag fra Nesset kommune gjennomført en 

kartlegging av grunnforholdene for å undersøke om det kan finnes marine avsetninger under 

elveavsetningene. Det ble boret 4 hull uten at det ble funnet kvikkleire eller sprøbrudd 

materiale. I en av posisjonene ble det boret ned til ca 40 meter uten å nå til berg.  

Det kan ikke utelukkes radonholdige masser i elveavsetningene.  

 

8.8 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Det er nødvendig å bygge ny adkomstvei inn i planlagt boligområde. Det er lagt opp til at 

denne veien har felles avkjørsel til FV 660 med Coop Eresfjord og at deler av 

parkeringsplassen blir benyttet til adkomsveg inn til boligområdet.  Det vil være nødvendig å 

bygge bru over Husbybekken.  

Av strømnett går det en 22 kV kraftlinje (jordkabel) like inntil planområdet. Eksisterende 

bebyggelse i nærområdet er abonnenter til Nauste vannverk(privat) eller Eresfjord vannverk 

(kommunalt). Det legges opp til at ny bebyggelse også blir tilkoblet et av disse vannverkene. 

Dersom det tilkobles Nauste vannverk utløser det trolig behov for ny vannledning som må 

krysse Naustveien (Fv193).  
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8.9 Økonomiske konsekvenser 

Opparbeiding av boligområdet vil medføre kostnader knyttet til innløsning av areal, generelle 

grunnlagsinvesteringer knyttet til fremføring av vann, adkomstvei og bygging av bru over 

Husbybekken.  

Eresfjord antas ikke å være et lett utbyggbart område og utbyggingskostnadene vil trolig være 

betydelig større enn forventet inntekter fra salg av boligtomter.  
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8. RISIKO OG SÅRBARHET 

Gjennomgang av sjekkliste utarbeidet av fylkesmannen i Møre og Romsdal 06.12.2012. 

Emne  Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold? Nei Ja 

Naturgitte 
forhold 

a Er området utsett for snø-, jord-, 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 eller flaumskred, også når ein tek omsyn til 
auka nedbør som følgje moglege av klimaendringar? 

 X 

e Er skogbrann/lyngbrann i området til fare for bustader/hus? X  

F 
Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo medrekna ei ev. 
havnivåstigning som følgje av endra klima? 

X  

g Treng det takast særskilte omsyn til radon?  X*  

i Anna (Spesifiser)? X  

Omgivnad 

a Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærleiken? X  

b Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)?** X  

c 
Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til overfløyming i lågare-
liggande område? 

X  

d Anna(spesifiser)? X  

Verksemds-
risiko 

a Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg? X  

b 
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder 
(industriføretak etc.), utgjere ein risiko? 

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 kjende 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 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  

Vassforsyning 
a Er det tilstrekkeleg vassforsyning i området?  X 

b 
Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjere 
ein risiko for vassforsyninga? 

X  

Sårbare objekt 

a 

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

X  

b Er det spesielle brannobjekt i området? ***  X 

c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjonar i området? X  

Er området 
påverka/ 
forureina frå 
tidlegare 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 eit sabotasje-/terrormål? X  

b Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken? X  

*: Det er ikke tatt inn bestemmelser knyttet til radon, da TEK 10 omfatter tiltak mot radon. 

**: Det må bygges bru over Husbybekken. Den vil bli sikret med rekkverk. 

***: Ved Coop Eresfjord er det drivstoffanlegg med bensin,- og dieselpåfylling. 
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9. Vedlegg: 

 

Vedlegg 1 Rapport – Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Jo Sindre P. 

Eidshaug, Coop Eresfjord- Id 179881. Nauste, gbnr 93/48 i Nesset 

kommune. 

Vedlegg 3 Rapport – Norconsult AS,2014-12-18. Oppdragsrapport 5147044-

RIG01. Boligfelt Eresfjorden.  

Vedlegg 3 Rapport – Asplan Viak AS, 2016-09-13. Flomvurderinger 

Husbybekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

HARAMSMARKA BOLIGFELT 25 

 

 



Fylkesmannen  i  Møre og Romsdal

Vàr dato Vår ref.
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Saksbehandlar. innvalstelefon Dvkkar dato 'Dyldcarirel  '  -

senioringeniør Kristin Eide, 71  25 84 33 15-03.2016 q  H  I I
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Nesset kommune

Kråkholmvegen  2
6460 EIDSVAG 1 ROMSDAL _  _ _ _  _

Nesset kommune
Reguleringsplan Haramsmarka boligfelt i Eresfjord
Fråsegn til offentlig ettersyn

Fylkesmannen viser til Dykkar brev av 03.03.2016, der detaljreguleringsplan for

Haramsmarka blir lagt ut til offentleg ettersyn, etter vedtak i sak 27/16 den 03.03.2016.

Vi har ut frå våre ansvarsområde følgjande merknader:

Natur- og miljøvern

fitä!
Deler av bustadtomtene og leikearealet ligg i gul støysone, jamfør støyvarslingskart for

fv. 660 utarbeidd av Statens vegvesen. I planforslaget er det teikna inn byggegrense mot

vegen som skal hindre at bustadane blir plassert i gul støysone.

Støyvarslingskartet for fv. 660 er eit varsel om at støy må utgreiast. For planområdet vil

støy vere ei utfordring både for leikearealet og bustadtomtene. Ein støyrapport vil gi eit

meir konkret støybilde for planområdet, samt gi støytiltak som kan sikre at både leikeareal

og bustader med uteopphaldsareal blir liggjande i område med støygrense 55 dB eller

lågare.

Det må gjerast ei støyutgreiing for planområdet, og naudsynte tiltak må innarbeidast i

plankart og føresegner.

Husbybekken

Ein bekk er ein levestad der mange ulike organismar lever og der andre igjen finn si føde.

Vassressurslova og naturmangfaldslova krev at ein skal ta vare på naturmangfaldet i eit

slikt økosystem. Naturleg vegetasjon langs bekken representerer ein levestad både for

insekt, planter og dyr, samt gir skygge som kan hindre oppblomstring av algar i bekken i

sommarhalvåret.

I planforslaget er det satt av ein grønstruktur/vegetasjonsskjerm langs bekken i grense til

fv. 660, medan bekken er utan slik vegetasjonsskjerm mellom tomt 6 og 7  og

forretningsområde i aust. Det må settast av areal med formål grønstruktur/

vegetasjonsskjerm  langs bekken mot tomt 6 og 7, samt på arealet med formål

forretningar. Vi viser til vassressurslova  § 11  som seier at det «langs bredden av

vassdrag med årssikker Vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig

Postadresse: Telefon: E-post: Web: Org.nr:
Postboks 2520 71 25 84 00 fmmrpostmottak@fylkesmannenno www.fylkesmannen.no/mr 974 764 067

6404 Molde
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vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr». Ei kantsone

på 8-10 m vil som regel oppfylle krava gitt i lova.

Slik planføresegn  §§ 4 og 5 er forma gis det opning for skjønn om hogst i

vegetasjonsbeltet og inngrep som ikkje snevrar inn bekken. Føresegna må vere eintydig

og sikre at vegetasjonsskjermen blir eit naturleg vegetasjonsbelte og at det ikkje skal

gjerast noko form for inngrep i bekken.

Samfunnstryggleik
Husbybekken går langs, og gjennom delar av planområdet. Vi kan ikkje sjå at det er gjort ei

vurdering av eventuell flaum- og erosjonsfare frå bekken.

NVE sine retningsliner for flaum og skredfare i arealplanar seier: <<Det vil i dei fleste tilfelle

vere tilstrekkeleg å sette av soner på minimum 20 meter på kvar side av bekkar []for å

dekke område med potensiell flaumfare». Klimaframskrivingar tyder på at det blir meir

nedbør og hyppigare episodar med styrtregn, og derfor hyppigare og større flaumar i små

vassdrag. Planlegging av nye bustader må ta omsyn til framtidig auka flaumfare langs små

vassdrag. Det er derfor viktig å plassere nye bustader i god avstand frå vassdrag. Til hjelp

med å vurdere flaumfare langs bekkar viser vi til NVE sin rettleiar F laumfare langs bekkar  -
råd og tips om kartlegging (2015)

http:flpublikasioner.nve.no/veileder/2015/veileder2015 03.pdf.

Det må gjerast ei vurdering av flaum- og erosjonsfaren frå Husbybekken. Flaumutsett

område skal merkast i plankartet som omsynssone, med tilhøyrande føresegner som sikrar

tilstrekkeleg tryggleik, jf. plan- og bygningslova  §  12-6. Inntil dette er gjort har

Fylkesmannen motsegn til planen.

Barn og unge
Leikeplassen ligg heilt vest i planområdet og dekkjer ikkje behovet for nærleikeplass for

alle tomtene i feltet. Det er gitt nasjonale føringar om at alle bustader skal ha ein

nærleikeplass 50 m unna. For Haramsmarka bustadfelt blir avstanden heile 200 m for

tomt 7. Vi rår til at leikearealet blir lokalisert meir sentralt i feltet, slik at avstanden til

felles leikeareal blir meir i tråd med føringane i gitt i T-2/08.

I planføresegna  § 2  er det gitt forbod om å sette opp leikeapparat oa. på leikearealet som

kjem i konflikt med omsynssone Bandlegging etter lov om kulturminne. I tillegg ligg den

sørlege delen av leikearealet i gul støysone. Vi kan ikkje sjå at areal satt av til leik kan

nyttast til dette formålet slik plana no er utforma.

Føresegnene til leikearealet må ha funksjonskrav som sørgjer for at arealet blir opparbeid

med minimum ein sandkasse, benk og eit leikeapparat. Rekkefølgjekrav må sikre at

leikearealet blir opparbeidd saman med infrastrukturen i feltet, og seinast innan første

bustad får ferdigattest.

Konklusjon

Fylkesmannen har motsegn til reguleringsplan Haramsmarka fram til:

-  støyrapport er utarbeidd og støytiltak går fram av plankart og føresegner

-  leikearealet er lokaliserast på eigna areal og med eintydige funksjons- og

rekkefølgjekrav i føresegna
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-  ei 8-10 m brei kantsone langs bekken blir sikra som grønstruktur/ vegetasjonsskjerm i

plankart og føresegn.  I  tillegg må føresegn  §§ 3 og 4  eintydig sikre bekken og den

naturlege kantvegetasjonen mot inngrep

-  Det er gjort ei vurdering av flaum- og erosjonsfaren frå Husbybekken. Flaumutsett

område skal merkast i plankartet som omsynssone, med tilhøyrande føresegner som

sikrar tilstrekkeleg tryggleik

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f.) Kristin Eide

fagsjef  -  plansamordning senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Fagsaksbehandlar
Samfunnstryggleik: Renate Frøyen, tlf. 71  25  84 15

Kopi:
Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde

Statens vegvesen, Region midt, pb. 2525, 6404  Molde
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Uttale til offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Haramsmarka 

boligfelt i Eresfjord - Nesset kommune 

Vi syner til Dykkar brev dagsett 15.6.2016. Saka gjeld offentleg ettersyn av reguleringsplan for 

Haramsmarka. Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bustader. 

NVE er nøgd med at ein gjennom planarbeidet har gjort grunnboringar som har avkrefta faren for 

ustabile grunnforhold. 

Ved oppstart av planen kom NVE med innspel om at ein måtte gjere ei vurdering av flaum- og 

erosjonsfaren i området. Planområdet ligg i nær tilknyting til Husbybekken. Området ligg og på 

deltaflata ved Eresfjorden. Dei planlagde tomtene kan såleis ligge potensielt utsett til for både flaum- og 

erosjonsfare. I planomtalen er det ikkje gjort nokon grundigare vurdering desse naturfarane. NVE vil 

difor sterkt rå i frå at planen blir godkjent før det er gjort ei tilfredstillande vurdering av desse forholda. 

Ved tomt 6 og 7 har ein regulert areal til bustadbygging heilt inntil Husbybekken. Vassresurslova § 11 

stiller krav om at det skal oppretthaldast eit naturleg vegetasjonsbelte  langs alle vassdrag. NVE ønskjer 

difor at det blir regulert inn eit kantsone mellom bekken og tomtene. 

 

Med helsing 

 

Siss-May Edvardsen 

fung. regionsjefen 

Terje Systad 

overingeniør 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. 
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Nesset kommune - detaljregulering - reguleringsplan for 
Haramsmarka boligfelt - offentleg ettersyn - motsegn 
 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 

  

Automatisk freda kulturminne 

Vi gjennomførte i 2014 arkeologisk registrering på Haramsmarka, der det blei påvist eit 

automatisk freda kulturminne. I vårt brev av 25.11.2014 råda vi til å endre vegtilkomst 

frå aust og regulere funnet til LNF-område og omsynssone H730. Førebels avgrensing 

(jf. doble svarte linjer, vedlegg 1) vart lagt ved, samt forslag til føresegner. 

  

Avgrensinga vart i ettertid noko redusert (jf rosa område, vedlegg 1). Vi ser likevel at 

skravuren for omsynssone H730 ikkje fell overeins med det registrerte kulturminnet, og 

at gangvegen er i konflikt med sikringssona. Vi har difor motsegn til planen. 

 

Vi ser at føresegnene er endra, og tilpassa ein situasjon der kulturminnet er regulert 

som leikeplass. Vi har ikkje store innvendingar mot dette, men reiser spørsmål ved om 

det er praktisk å kombinere funnstaden med ein leikeplass. Det vil med dette ikkje vere 

tillate å grave eller sette opp leikestativ i det flate arealet, berre i det som er skråningar 

mot sør og aust. Det planlagte leikearealet ligg også eit nivå høgare enn tomtene. Vi ber 

difor kommunen vurdere å flytte leikeplassen til same nivå som bustadtomtene, t.d. 

nord og på motsatt side av vegen for tomt 1 og 2. Dette vil også kunne betre vilkåra for 

fortsatt jordbruk på resterande areal. Heile arealet på det øvste nivået kan nyttast som 

før, medan det kan verte ei betre avrunding av jordet nedanfor.  

 

Om kommunen vel å følgje vårt forslag ber vi likevel om at kulturminnet vert inkludert i 

reguleringsplanen som LNF-område, med H730-skravur, for å sikre dette mot 

djuppløying, grøfting og liknande.  

 

Barn og unge 

Sidan regulert leikeplassen er delvis bandlagt til bevaring av kulturminne, gir det 

utfordringar for utnytting av arealet som nemnt ovanfor. Det er også støyutfordringar 

knytt til den delen av leikeplassen som ikkje er bandlagt, noko fylkesmannen også har 

peika på. Det er difor ikkje sannsynleg at leikeplassen kan opparbeidast og brukast med 

god kvalitet, slik den er plassert og utforma no. Alternative utformingar eller 

plasseringar må vurderast, og det vil vere ein fordel med ei meir sentral plassering, slik 

at det ikkje blir så lang avstand til leikeplassen frå dei nordaustlegaste bustadene. Vi 

minner om at leikeplassen bør ha eit areal på minst 200 m2, jf. rettleiing til rikspolitiske 

retningslinjer for barn og planlegging. 

Nesset kommune 

Kommunehuset 

6460   Eidsvåg i Romsdal 

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

2011/541-56 05.04.2016  23997/2016/REGULERINGSPLAN/1543 Anders Røynstrand, tlf. 71 25 82 90  29.04.2016 
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Planfagleg vurdering 

Føresegnene for «Bebyggelse og anlegg» nemner ikkje område for næringsformål – 

noverande Coop Eresfjord, spesifikt. Når dette området er inkludert i planen bør 

kommunen også gi føresegner om utnytting av området (utnyttingsgrad, byggehøgder 

etc.) for å gi formelle rammer for utviding/ombygging e.l. på området. 

 

 

Konklusjon 

Planforslaget gir konflikt med freda kulturminne, då kulturminnelokaliteten ikkje er heilt 

riktig avgrensa i plankartet. Det må gjerast endringar i plankartet, som også inneber ei 

justert/endra plassering av leikeplass på grunn av bandlegginga av kulturminnet og støy 

frå fylkesvegen. Av desse grunnar har vi inntil vidare motsegn til planforslaget. 

 

 

 

 

Med helsing  

  

Johnny Loen  Anders Røynstrand 

plansamordnar  rådgivar 
 
 
Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir. 

 

 

Fagsaksbehandlar 

Automatisk freda kulturminne:  arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 25 89 03 

 

 

Vedlegg:  Kartutsnitt med plankart og justert avgrensing av freda kulturminne 

 

 

 

Kopi: 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Statens vegvesen, Region midt 
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1 INNLEDNING
Nesset kommune har utarbeidet reguleringsplan for Haramsmarka i Eresfjord. Området
ligger langs fylkesveg 660. Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser til støyvarslingskart som
er utarbeidet for riks- og fylkesveger i fylket, og som viser at deler av reguleringsområdet
kommer innenfor gul støysone. Fylkesmannen har derfor pålagt kommunen å dokumentere
støyforholdene. Asplan Viak AS er engasjert for å lage støyutredning i tråd med retningslinje
T-1442/2012. Planområdets beliggenhet er vist med blå markør på Figur 1 nedenfor.

Figur 1 Planområdets beliggenhet vist med rødt flagg

Det regulerte arealet ligger i LNF-område med bestemmelser om spredt bolig- fritids- og
ervervsbebyggelse. Utsnitt fra plankartet er vist på Figur 2 nedenfor.

Figur 2 Utsnitt fra kommunedelplanen for Nauste
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Reguleringsplankartet er vist i Figur 3 nedenfor. Mellom fylkesvegen og boligtomtene ligger
Husbybekken og en vegetasjonsskjerm. Et vegetasjonsbelte som er så smalt har ingen
støydempende effekt.

Figur 3 Reguleringsplan
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2 REGELVERK

2.1 Retningslinje T-1442/2012

Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging, T-1442/2012, heretter kalt T-1442.

Med første utgave av denne retningslinjen ble betegnelsen LDEN innført. LDEN er A-veiet
ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB / 10 dB ekstra tillegg på
kveld / natt. Tidspunktene for periodene dag, kveld og natt er slik:

Dag: kl. 07 - 19, kveld: kl. 19 - 23 og natt: kl. 23 - 07.

LDEN er nærmere definert i EUs rammedirektiv for støy og periodeinndelingene er i tråd med
disse anbefalingene. LDEN-nivået skal i kartlegging etter EU-direktivet beregnes som
årsmiddelverdi, det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et år. Også i retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging er årsmiddelverdier lagt til grunn.

Det bemerkes at T-1442 kun omhandler krav som er relevante for det man kaller støyfølsom
bebyggelse. Boliger, pleie- og sykehjem, sykehus, skoler og barnehager omfattes av
begrepet støyfølsom bebyggelse. Kontorer og næringsbygg omfattes ikke av disse kravene.

Etter EU-direktivets bestemmelse skal LDEN beregnes som frittfeltverdier ved en
mottakerhøyde på 4 meter over terreng og kravet skal være tilfredsstilt både ved fasade og
på en normal uteplass. Man skal imidlertid ta praktiske hensyn til den situasjonen man har
når beregningshøyden fastsettes. For uteplasser bruker man ofte å beregne støykotekart i
1,5 meter høyde over bakken, i tillegg til 4 meters høyde, for å gi et mer reelt inntrykk av
støybelastningen der folk oppholder seg. T-1442 angir to støysoner, gul og rød sone, hvor
det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. Kort oppsummert er retningslinjene slik: (Se
T-1442 for detaljer)

· Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

· Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Kriterier for soneinndeling er gitt i Tabell 2-1. Når minst ett av kriteriene for den aktuelle
støysonen er oppfylt, faller arealet innenfor sonen.

For øvrige områder (hvit sone i T-1442), vil det normalt ikke være behov for å ta spesielt
hensyn til støy fra vegtrafikk, bane eller industri i byggesaker og det kreves normalt ikke
særlige tiltak for å tilfredsstille lydkrav i teknisk forskrift.

2.1.1 Vegtrafikkstøy

Tabell 2-1: Kriterier for soneinndeling av vegtrafikkstøy.

Ekvivalentnivå (år) Maksimalnivå i nattperioden (kl. 23 - 07)

Gul sone vegtrafikk LDEN 55 dB L5AF 70 dB

Rød sone vegtrafikk LDEN 65 dB L5AF 85 dB
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Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt og
vil i hovedsak kun være dimensjonerende ved svært høye andeler av tungtrafikk eller ved
høye andeler tungtrafikk i kombinasjon med lav ÅDT, evt. der bebyggelse ligger svært nær
veg.

2.1.2 Generelt

Retningslinje T-1442/2012 er gjeldende ved planlegging av støyende virksomhet inntil
eksisterende støyømfintlig bebyggelse eller ved planlegging av støyømfintlig bebyggelse ved
eksisterende støykilder, som i dette tilfelle er Fv 60.

Utdrag fra T-1442: "Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone,
skal kommunen kreve en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på
de aktuelle bygningene og på uteoppholdsareal. Utredningen skal foreligge samtidig med
planforslag i plansaker eller ved søknad om rammetillatelse i byggesaker.

Utredningen bør belyse innendørs og utendørs støynivåer ved alternative løsninger for
plassering av bebyggelse, og aktuelle avbøtende tiltak. Det skal legges vekt på at alle
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende
støyforhold."

Dette har konsekvenser for bl.a. planløsninger for boenheter og plassering av
uteoppholdsareal. Planløsning må være kjent allerede på reguleringsplannivå for at ev.
avbøtende tiltak mot overskridelser av innendørs støynivåer i støyfølsomme rom skal kunne
beregnes. Likeledes skal man kunne dokumentere at hver boenhet har en stille side og en
privat uteplass med tilfredsstillende støyforhold. Iht. tabell 3 i T-1442, så skal minst ett
åpningsbart vindu på hvert oppholds- og soverom ligge på stille side.

Dersom retningslinjens anbefalinger kan tilfredsstilles gjennom avbøtende tiltak som ikke er
uforholdsmessig kostbare, bør ikke avvik fra anbefalte grenseverdier aksepteres. I forhold til
etablering av ny støyfølsom bebyggelse bør ikke høye kostnader ved å tilfredsstille
retningslinjens anbefalinger alene aksepteres som begrunnelse for avvik. Avvik bør først
aksepteres dersom både uforholdsmessig høye kostnader for avbøtende tiltak og hensynet
til samordnet areal- og transportplanlegging, eller eventuelt andre tungtveiende interesser,
etter en helhetsvurdering tilsier at avvik bør aksepteres. Slike interesser kan f.eks. være
estetikk, kulturminner og kulturmiljø. I vurderingen av hvor vidt avvik fra anbefalingene skal
tillates, bør et eller flere av kriteriene for avvik i T-1442 kapittel 3.2.1 være oppfylt.

2.2 NS 8175:2012

Krav til innendørs lydtrykknivå fra utendørs lydkilder er gitt av teknisk forskrift til Plan- og
Bygningsloven og NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike
bygningstyper". Kravene for boliger er gjengitt i Tabell 2-2 nedenfor og skal dokumenteres
oppfylt for eksisterende boliger med støy over grenseverdi for gul støysone. Merk at for
fritidsboliger finnes det ikke krav til innendørs støynivå.

Tabell 2-2: Utdrag av NS 8175, tabell 4 - lydklasser for boliger. Innendørs lydnivå fra utendørs kilder. Klasse C er
minstekrav.

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C

I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder Lp,A,24h (dB) 30

I soverom fra utendørs lydkilder
Lp,AF,max (dB)

Natt, kl. 23 – 07
45
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2.3 Planbestemmelser
Kommuneplanen stiller ikke spesielle krav til behandling av støy, men Retningslinje for
behandling av støy i arealplanleggingen er listet opp som gjeldende for kommuneplanen.

Planbeskrivelse til reguleringsplanen omtaler støy i kapittel 8.3 som er gjengitt i Figur 4
nedenfor.

Figur 4 Planbeskrivelsens omtale av støy

3 FORUTSETNINGER OG METODE

3.1 Generelt

Støy er beregnet ved hjelp av programmet Novapoint 19.35 basert på Nordisk metode for
beregning av vegtrafikkstøy. Metoden gir typisk en usikkerhet på +/- 2 dB, og gir et mer
detaljert resultat enn støyvarslingkartet som Fylkesmannen viser til.

Alle beregnede støyverdier presentert i denne rapporten er beregnet som frittfeltsverdier,
dvs. uten fasaderefleksjon. Dette må tas hensyn til ved eventuell detaljert beregning av
innendørs støynivå.

Det er beregnet støykoter for gul og rød støysone i 4 meter høyde over terreng.
Beregningshøyden 4 meter over terreng er påkrevd i T-1442 (Retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging) og er typisk for en lav 2. etasje. Beregningsnivået 4 meter over mark
påvirkes ofte lite av terrengets typiske støyskjerming og påvirkes også i mindre grad av
eventuelle støyskjermende elementer langs de aktuelle støykildene. Støykoter ved 4 meter
beregningshøyde avgrenser det man kaller støysoner. Beregninger utført i 1,5 meter høyde
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over terreng er mer representative for støy på uteplasser på bakkeplan og foran en lav 1.
etasje. Antydningsvis vil støynivået i 1,5 meter beregningshøyde ofte være ca. 1-3 dB lavere
enn ved 4 meter beregningshøyde, men dette vil avhenge mye av terrenget, lokale skjermer
og gjerder m.m.

Støykoter er linjer trukket opp og interpolert mellom et endelig antall beregningspunkter satt i
et rutenett. Støykoter er derfor generelt noe mer unøyaktige enn beregninger gjort i
enkeltpunkter.

For beregning av innendørs støynivå skal man ta hensyn til fasaderefleksjon, samt omgjøre
LDEN til A-veiet lydtrykknivå. Fasadenivåer for hver etasjehøyde for alle bygg med
støyfølsomme rom i støysonene må da beregnes. I foreliggende rapport er det beregnet
høyeste fasadenivåer for LDEN. Fasadenivåer gir en større nøyaktighet da det blir beregnet
ved hver eneste fasade, i motsetning til støysonene som interpolerer støynivåene mellom
beregningspunktene i det faste rutenettet. Altså er nøyaktigheten for støysonene bestemt av
oppløsningen på rutenettet.

På Figur 5Feil! Fant ikke referansekilden. vises sammenhengen mellom trafikkvekst og
støynivåøkning. Som det fremgår av figuren skal det være en betydelig endring eller avvik i
trafikkmengde, og/eller i fordelingen av antall biler i døgnperiodene, før dette gir seg utslag i
en merkbar endring av støynivået. Eksempelvis vil et avvik mellom faktisk og simulert
vegtrafikk på 20 % gi en forskjell i støynivå (LDEN) på < 0,8 dB. Dobbelt så stor trafikk gir 3 dB
økning av støynivå.

Figur 5 Sammenheng mellom trafikkvekst i % og økningen i støynivå i dB.

For å forstå betydningen av forskjell i støynivå og hvordan dette oppfattes er det viktig å vite
at verdier for støynivå er forholdstall og at desibelskalaen er logaritmisk. Dette innebærer at
et økt støynivå med 10 dB krever en tidobling i lydenergi.

En dobling av lydenergien (3 dB økt støynivå) vil være merkbart, men det må en tidobling av
lydenergien (10 dB økt støynivå) til for at støynivået skal oppfattes som dobbelt så høyt. Det
samme gjelder for reduksjon av støynivå, det kreves en reduksjon på 2-3 dB for å utgjøre en
merkbar forskjell av oppfattet støynivå. Se Tabell 3-1 nedenfor for oversikt.
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Tabell 3-1: Oversikt over menneskelig reaksjon på økt støynivå.

Økning av støynivå Reaksjon

1 dB Knapt merkbart

2 – 3 dB Merkbart

4 – 5 dB Godt merkbart

5 – 6 dB Vesentlig endring

8 – 10 dB Dobbelt så høyt

3.2 Trafikktall og spesielle forutsetninger

3.2.1 Vegtrafikk

Støykilden er Fv 660, Underlagsdata for vegtrafikk er hentet fra NVDB1 og er vist i Tabell 3-2.
For støyberegningene er disse tallene framskrevet til år 2036 basert på prognoser for
trafikkframskrivning fra NTP2. Dette er i tråd med Klima- og Miljødepartementets krav i T-
1442 om at støyberegninger skal utføres for en trafikkmengde framskrevet 10-20 år fram i
tid. Det henvises til Figur 5 og Tabell 3-1 for hvilken innvirkning trafikkøkningen har på
resultatene.

Tabell 3-2: Underlagsdata for vegtrafikk.

Støykilde

Dagens situasjon 2014 Fremskrevet situasjon 2036

ÅDT

Kjt/døgn

TA*

%

Fartsgrense

Km/h

ÅDT

Kjt/døgn

TA*

%

Fartsgrense

Km/h

Fv660 780 13 80 1000 13 80

*TA er tungtrafikkandel, angitt i prosent av ÅDT.

Tabell 3-3 viser prosentvis fordeling av trafikken gjennom døgnet for veger i gruppe 1,
gruppe 2 og gruppe 3. Fordelingen er hentet fra M-128/2014Feil! Bokmerke er ikke definert. og gruppe
3 er vurdert som representativ for vegen siden strekningen har stort innslag av turisttrafikk
om sommeren.

1 Nasjonal vegdatabank

2 Nasjonal transportplan
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Tabell 3-3: Døgnfordeling av vegtrafikk.

4 KONKLUSJON
Resultatet av støyberegningen er vist på vedlagte tegning TX001.Den viser støysoner i
høyde 4m over terrenget, og stadfester at intensjonen i planomtalen som gjengitt i Figur 4
om at det ikke tillates bygging i gul sone er oppfylt. Støynivået på oppholdsplasser på
bakkeplan vil være lavere enn dette, jfr. avsnitt 3.1.

Periode Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Dag (kl. 07 – 19) 75 % 84 % 58 %

Kveld (kl. 19 – 23) 15 % 10 % 22 %

Natt (kl. 23 – 07) 10 % 6 % 20 %
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VEDLEGG A: VANLIGE STØYUTTRYKK OG BETEGNELSER

Begrep Benevning Forklaring

A-veid lydtrykknivå dBA Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller vurdert med veiekurve A (LA,
angitt i dBA). Lydnivå er den korrekte betegnelsen for alle dBA-
verdier, men i daglig språk brukes ofte støynivå.

A-veiet, ekvivalent
støynivå for dag-
kveld-natt

LRDEN A-veid ekvivalent støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night)
med 10 dB / 5 dB ekstra tillegg på natt / kveld. Tidspunktene for de
ulike periodene er dag: 07-19, kveld: 19-23 og natt: 23-07

A-veide nivå som
overskrides 5 % av
tiden, Fast

LR5AF L5AF er det A-veide nivå målt med tidskonstant ”Fast” på 125 ms som
overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt
periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser

Desibel dB Angir logaritmisk forhold mellom to verdier. Desibel brukes på to
måter:
1) For å angi forholdet mellom to størrelser
2) For å angi absoluttstørrelse ved at man angir forholdet til en
referanseverdi.

Ekvivalent lydnivå LRekv,T

LRA,ekv,T

Gjennomsnittlig (energimidlet) lydnivå over et angitt tidsintervall,
f.eks. 1 minutt, 30 minutter, 1 time, 8 timer eller 24 timer.  Noen
ganger markeres at det er A veid verdi ved en A foran ekv. Normalt
er det underforstått.

Fritt felt Lydutbredelse uten refleksjon fra vertikale flater (dvs. nærliggende
bygninger eller egen fasade). En mottaker i lydfeltet mottar lyd bare i
en direkte retning i fra lydkilden. Vi snakker ofte om ”frittfelt” i
motsetning til lyd tett ved bygningsfasade der refleksjoner fra
fasaden bidrar til å øke lydnivået

Lydnivå L Lydtrykknivå (lydens styrke) målt eller beregnet i desibel.

Maksimalt lydnivå LRmaks Beskrivelse av høyeste lydtrykknivå for en ikke- konstant lyd. Lmaks er
svært følsomt for hvordan maksimalverdien defineres. (tidskonstant
som skal brukes, hvilke topper som skal inkluderes). For å ha
entydige forhold brukes faste definisjoner, f.eks. nivået som
overskrides 1 % av tiden Beregningsmetoden for vegtrafikkstøy
(1996) har definert Lmaks til det nivået som overskrides en viss
prosent av tiden. Her er 5 % som anbefalt verdi.

Støy Uønsket lyd. Lyd som har negativ virkning på menneskets velvære
og lyd som forstyrrer eller hindrer ønsket informasjon eller søvn

Støynivå Populært fellesuttrykk for ulike beskrivelser av lydnivå (som
ekvivalent - og maksimalt lydnivå) når lyden er uønsket.

Veiekurve – A A Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet for
ulike frekvenser ved lavere og midlere lydtrykknivå. Brukes ved de
fleste vurderinger av støy. A-kurven framhever frekvensområdet
2000 - 4000 Hz

Veiekurve – C C Standardisert kurve (IEC 60651) som etterlikner ørets følsomhet ved
høye nivåer. C-kurven har bare en svak demping av de aller laveste
og høyeste frekvenser. Benyttes en del i NS 8175, bygningsakustikk.

ÅDT ÅDT (Årsdøgntrafikk) er i prinsippet summen av antall kjøretøy som
passerer et punkt på en veistrekning i året dividert på årets dager.
Antall tunge kjøretøy settes som en andel i prosent.
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Undersøkelsene omfatter 4 totalsoneringer med 2 representative prøver.
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1 Orientering

Vi er engasjert av Nesset kommune for å utføre grunnundersøkelser i forbindelse med nytt boligfelt
i Eresfjorden. Undersøkelsene omfatter både prøvetaking og boring med geoteknisk borerigg.

2 Formål

Feltarbeidet skal sammen med laboratorieanalysene gi grunnlag for geoteknisk prosjektering for
planlagte arbeider.

Hensikten med denne datarapporten er å:

� presentere resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet
� beskrive registrerte grunnforhold

Konkret rådgivning eller prosjektering er ikke innbefattet her.

3 Felt- og laboratoriearbeid

Feltarbeidet er utført i uke 49 under ledelse av vår boreleder Øystein Grovehagen.

Boringene er utført med Geomachine GM100. Framgangsmåten ved borearbeidet er i samsvar
med standard slik det er beskrevet i Ref. 1, Ref. 4 og Ref. 5.

Boreposisjoner og høyder er innmålt med CPOS-korrigert GPS, og inntegnet på Tegning 101.
Koordinater og kotehøyder ved posisjonene er oppsummert i Tabell 1.

Undersøkelsene omfatter 4 totalsoneringer og 2 representative prøveserier.

Laboratoriearbeidet er utført i uken etter avsluttet feltarbeid. En oversikt over prøver som er tatt
opp i felten og utført laboratoriearbeid er vist i Tabell 2.

Laboratoriearbeidet er utført i samsvar med retningslinjer gitt i Ref. 2.

4 Grunnforhold

Resultatene fra felt- og laboratoriearbeidet er vist i boreplan og enkeltboringer i Tegning 101 til
104. Forklaring til tegningene er vist i Vedlegg A og B. Det vises spesielt til Tabell 2 og Tegning
102-103 for presentasjon av opptatte prøver og laboratorieresultater.

Posisjon 1, 3 og 4 er boret til ca. 20 meter og posisjon 2 ned til ca. 40 meter uten å nå berg.

Løsmassene er stort sett løse til middels fast hele veien. Men i posisjon 2 er det registrert noen
tynne sjikt med litt mer motstand. I posisjon 3 og 4 er det et fastere lag helt i toppen. Ut fra
resultata fra laboratoriet kan prøvene tolkes som sandig grus med humus.

Det er ikke funnet kvikkleire eller sprøbrudd material i noen av de undersøkte posisjonene.
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5 Referanser

Ref. 1 Statens vegvesen (1997): Feltundersøkelser. Håndbok – R211.

Ref. 2 Statens vegvesen (2005): Laboratorie-undersøkelser. Håndbok – R210.

Ref. 3 Statens vegvesen (2010): Geoteknikk i vegbygging. Håndbok – V220.

Ref. 4 Norsk Geoteknisk Forening (1994): Veiledning for utførelse av totalsondering. Melding
nr. 9.

Ref. 5 Norsk Geoteknisk Forening (1997): Veiledning for prøvetaking. Melding nr. 11.

6 Tabeller

Tabell 1 Boreposisjoner og boredybder
Posisjon/ID Koordinater terrengpunkt

UTM/EUREF 89 NN1954
Type Bordybde i

(m)
X Y Z Løsm. Berg

1 6950111.8 454715.2 5.9 Total Prøve 20.5 -
2 6950142.5 454757.3 6.1 Total Prøve 39.7 -
3 6950173.3 454807.3 5.5 Total 20.5 -
4 6950223.7 454841.8 5.1 Total 21.0 -

Typebetegnelse: Total = totalsondering, Prøve = prøveserie, CPT = Trykksondering

Tabell 2 Opptatte representative prøver og laboratoriearbeid

Pos.
/ID

Dybde
[m]

Analyse-
metode Klassifisering

Vann-
innhold

%

Gløde-
tap
%

1 1.0-2.0 W Sandig Grus 5.5

3.0-4.0 W Sandig Grus 7.5

10.5-11.5 W, GL Humusholdig Grusig Sand 18.1 1.9

18.0-19.0 W Fin sand (med litt silt?) 22.0

19.0-19.5 W, GL Sand med noe humus (litt silt?) 16.4 0.6
2 3.5-4.5 W Sandig Grus 7.5

4.5-5.0 W Sandig Grus med litt humus 8.0
6.5-7.5 W, GL Humusholdig Sandig Grus 9.5 1.4

9.0-10.0 W Sandig Grus med litt humus 10.4

10.0-11.0 W Sand 16.2

13.0-14.0 W, GL Sand med noe humus 15.0 0.8

Utført i lab: W = vanninnhold og klassifisering, GL = glødetap. Jordartsklassifisering basert på
korngraderingsanalyser er markert med fet skrift . Andre prøver er bare visuelt klassifisert.
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Geoteknisketegninger,plan og profiler

MÅLESTOKK DATO

M =
UTFØRT KONTROLLERT RAPPORT VEDLEGG

ArneKavli TorgeirDøssland A

Leire Silt

Fjell

BlokkStein
.

.

.

. .
.

.

.. .

Grus. . . .. . ... . . .. .... . . .

. . . .. . ..
. . ..

Sand

Matjord Gytje/dyeTorv/planterester Skjell

Moreneleire
Grusigmorene

Trerester/sagflisFyllmasse

Dreiesondering

Fjellkontrollboring Trykksondering

Vingeboring Ramsondering StandardPenetrationTest(SPT)

Prøvegrop Prøveserie Prøvegropmedprøveserie

Vannprøver Poretrykksmåling

Permeabilitetsmåling Prøvebelastning Setningsmåling

Elektrisksondering

Vannstandsmåling

Enkel sondering Dreietrykksondering

Totalsondering

Fjell i dagen

PLAN

(su)Enaksialttrykkforsøk
(15) (5)

(10)

( ) = aksialdeformasjon
vedbrudd

Torsjonsvinge *
Penetrometer

(su)

(su)

PROFILER

Overlinjen : Kote terrengellersjøbunn/elvebunn.
Ut for linjen : Boretdybdei løsmasse+ boretdybdei fjell.
Underlinjen : Koteantattfjell, hvis fjell ikke erpåtruffet.

- 18,2
- 35,4

17,2+ 2,9

Metodesymboler plasserti borposisjon.Evt. flereutførtesonderingerermarkertvedsidenav.

Antatt fjell

Boretdybde
i fjell

Stoppi
løsmasse

Stopppå
antattstein

Terrengnivå
ellersjøbunn

Total tyngdetetthet,�

Målt vanninnhold,w
Utrullingsgrense,wp

Jordartsbeskrivelsebasertpå
observasjonfra felt og laboratorium

Udrenertskjærstyrkefra
konusforsøk,omrørtprøve

Udrenertskjærstyrkefra
konusforsøk,uomrørtprøve

Udrenertskjærstyrkefra
enaksforsøk,intakt prøve

Sensitivitetbasert
påkonusforsøk,St

D
yb
de

Flytegrense,wL

Skravurfor
markering
av jordart

Prøve,dybde
ognr.
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INNLEDNING

Asplan Viak har på oppdrag fra Nesset kommune gjort en vurdering av flomfaren i
forbindelse med planlagt nytt boligområde Haramsmarka. Det er beregnet dimensjonerende
flom, samt utført en vannlinjeberegning for 200-årsflom.

Figur 1. Prosjektområdet Haramsmark innerst i Eresfjorden, med Husbybekken rennende gjennom

1.1 Krav til sikkerhet mot flom

Sikkerhetskravet for utbygging er gitt i TEK 10 § 7.2. Sikkerhetsklasse mot flom i et
boligområde vil være F2, med krav om sikkerhet mot 200-årsflom.

1.2 Løsmasser, erosjonsfare

NGUs løsmassekart viser at prosjektområdet i hovedsak består av elve- og
bekkeavsetninger, i praksis grus/sand av uspesifisert fraksjon/tykkelse. Dette medfører
generelt noe mindre fare for erosjon enn om grunnen hadde bestått av finere stoff som leire
eller morenemasser.

1.3 Skred og øvrig naturfare

Prosjektområdet er sjekket mot ulike faresonekart i NVE Atlas.

Kvikkleire: Området ligger ikke innenfor aktsomhetsområde for kvikkleire, selv om det ligger
under marin grense.

Fjell-/løsmasse-/snøskred: Selve prosjektområdet ligger ikke direkte innenfor
aktsomhetssone for noen av skredtypene, men jo nærmere en kommer fjellsiden, desto mer
øker skredrisikoen

Generell flomrisiko: Området ligger i et generelt aktsomhetsområde for flom. NVE har ikke
foretatt detaljert flomsonekartlegging i området. Det er for øvrig lagt til grunn for de videre
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beregningene at Eira ikke utgjør noen fare for boligområdet under en 200-årsflom, da denne 
elva er regulert.  

 

Figur 2. Aktsomhetssoner for fjell-, løsmasse- og snøskred (NVE Atlas). Det avmerkede punktet angir registrert 
skredhendelse. 

 

Figur 3. Generelt aktsomhetsområde for flom (NVE Atlas).  
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1.4 Stormflo

Da området ligger nær kysten kan stormflo (med eller uten samtidig flom i bekken) utgjøre
en risiko. Det er antatt et dimensjonerende stormflonivå på 2,31 moh (NN54). Tallet er hentet
fra DSBs estimater for havnivåstigning (2009). Til DSBs tall på 2,21 moh for
Sunndalsøra/Molde er det lagt til 0,1 m for å gå fra 100 til 200 års stormflonivå, jfr
«Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging» (Klimatilpasning Norge 2012). Da
prosjektområdet ligger mellom kote 4 og 5 legges det til grunn at stormflo ikke vil utgjøre en
fare for området.

1.5 Henvisninger

[1] Håndbok N200, Veibygging, Statens Vegvesen, Juni 2014
[2] Veileder for flomberegninger i små uregulerte felt, NVE 7-2015.
[3] Retningslinjer for flomberegninger, NVE 04-2011
[4] Vassdragshåndboka, NVE, 2010

FLOMBEREGNING

2.1 Grunnlag/forutsetninger

Husbybekkens nedslagsfeltet er på 5,8 km2 ved samløpet med Eira, beregnet med NVEs
NEVINA-tjeneste. Feltet oppstrøms starten av boligområdet er på 4.9 km2, og rett nedstrøms
er nedslagsfeltet på 5.1 km2. Beregning av dimensjonerende flom baserer seg på
feltparameterne vist i figur 4.

Figur 4. Nedslagsfelt rett nedstrøms prosjektområdet (NEVINA)
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Det er benyttet flere ulike metoder for å estimere 200-årsflommen: Nasjonalt formelverk for 
små felt, flomfrekvensanalyse med sammenligningsstasjoner, og den rasjonelle metode. 
Dette gir ekstra sikkerhet framfor å basere seg på kun en metode. 

2.2 Nasjonalt formelverk for små felt 

I forbindelse med NIFS-prosjektet har et nasjonalt formelverk for flomberegninger i små felt 
blitt etablert. Formelverket beregner middelflom Qm og vannføringer med høyere 
returperioder QT, direkte på kulminasjonsverdier, for små uregulerte nedbørfelt (< 50 km2).  

Beregningen er basert på tre parametere: Normalavrenning, effektiv sjøprosent og areal. 
Beregning med formelverket gjør det mulig å kvantifisere usikkerheten (95 % konfidens-
intervall) i beregningen.  For detaljer henvises det til NVE sin veileder, flomberegninger i små 
uregulerte felt [2].  

Formel for middelflom (kulminasjon): 

  , = 18.97  .  .      

Vekstkurven som gir QT(200)/Qm beregnes med formelen som er nærmere beskrevet i [2]. 
Dette gir følgende verdier (uten klimapåslag) for dimensjonerende flom rett nedstrøms 
prosjektområdet: 

Tabell 1. Beregnede flomverdier i m3/s (kulminasjon) 

  Lav Median Høy 
QM 2.76 5.53 11.06 
Q5 3.40 6.79 13.58 
Q10 3.97 7.94 15.88 
Q20 4.59 9.17 18.35 
Q50 5.51 11.02 22.03 
Q100 6.31 12.62 25.24 
Q200 7.22 14.44 28.88 
Q500 8.62 17.24 34.49 
Q1000 9.86 19.72 39.43 

Dette gir følgende spesifikke flomverdier (l/s/km2): 

Tabell 2. Flomverdier i l/s/km2 (kulminasjon) 

  Lav Median Høy 
QM 542.03 1084.06 2168.12 
Q5 665.76 1331.52 2663.04 
Q10 778.61 1557.23 3114.46 
Q20 899.46 1798.92 3597.85 
Q50 1080.00 2160.01 4320.02 
Q100 1237.09 2474.17 4948.34 
Q200 1415.61 2831.22 5662.45 
Q500 1690.55 3381.10 6762.20 
Q1000 1933.00 3866.00 7732.01 
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2.3 Flomfrekvensanalyse med sammenligningsstasjon 

Flomfrekvensanalyse med skalerte verdier fra et referansevassdrag er en god metode hvis 
det ikke finnes vannføringsmålingsdata i det aktuelle vassdraget som analyseres.  Metoden 
forutsetter at referansevassdraget har lignende feltegenskaper, og at datakvalitet og 
datamengde er tilstrekkelig for en statistisk analyse. Følgende nærliggende målestasjoner 
ble valgt som sammenligningsstasjoner: 

Tabell 3. Sammenligningsstasjoner for flomfrekvensanalyse. Feltegenskaper fra NEVINA med mindre annet er 
angitt.  

Stasjon Areal 
(km²) 

ASe 
(%) 

qN 
(l/s/km²) 

Måle-
periode 

(år) 

QM 
m3/s 

(kulm.) 
Fra [2] 

qM døgn  
(l/s/km2) 

Fra  
Hydra II 

Døgn/ 
Kulm. 
Fra [2] 

qM 
l/s/km2 
kulm. 

Q200/ 
QM 
Fra 
[2] 

(Prosjektfelt) 5.1 0 47.5   5.53 (1) 520.78 (2) 2.08 (3) 1084.31 (4) 2.61 

104.22.0 
Midtre 
Mardalsvatn 

13.7 4.15 56.51 27 10.66 540.97 1.28 692.44 2.54 

114.1.0 
Myra 16.4 0.01 47.23 22 21 653.56 1.88 1228.69 1.62 

111.10.0 
Nauståa 24.8 0.32 70.95 32 28.74 603.50 1.82 1098.37 3.96 

(1) Medianverdi for middelflom (kulminasjon) fra Tabell 1 

(2) Estimert døgnverdi for spesifikk middelflom i prosjektfeltet. Gitt av (4) dividert med (3) 
(3) Estimert faktor for Qmomentan/Qdøgn i prosjektfeltet, beregnet ved hjelp av formel i [3] 

(4) Spesifikk middelflom (kulminasjon) fra Tabell 2 

Seriene er analysert i Hydra II for å finne spesifikk middelflom. Q200/QM er hentet fra [2].  

I utgangspunktet ser stasjon 114.1 ut til å være den som ligner mest på prosjektfeltet. Denne 
har laveste effektive sjøprosent, mest lik normalavrenning, og også best kurvekvalitet for 
flom. Middelflommen (døgnverdi) har derimot det største avviket med prosjektfeltets verdi, og 
forholdstallet Q200/QM er også den laveste av de valgte stasjonene. 

Det viser seg at dette feltet har et noe annet flomregime enn de andre stasjonene, pga. av at 
det ligger mye nærmere kysten. Feltet er mer preget av årsflommer, mens de to andre 
feltene har en mer markant vårflom (pga. snøsmelting i fjellene). Store flommer forekommer 
riktignok også på høsten i disse feltene. På grunn av dette velges det å legge mindre vekt på 
tallene fra 114.1. De to øvrige stasjonene har middelflom nær den som er beregnet for 
prosjektfeltet, og dette tyder på at småfeltsformelen gir et godt estimat på middelflom. 
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Figur 5. Flerårsstatistikk fra stasjon 114.1. Det er ingen markant vårflomperiode som man kunne forvente i et felt 
som ligger lengre inn i landet. Feltet preges av årsflommer, typisk for felt nær kysten. 

 

Figur 6. Flerårsstatistikk for 111.10. Dette feltet ligger geografisk nærmere prosjektfeltet og antas å ha et lignende 
flomregime med en markant vårflomperiode, men også med større regnflommer på høsten 

Av de to resterende målestasjonene 104.22 og 111.10 er nok 111.10 den som som ligner 
mest på prosjektfeltet, selv om feltarealet og normalavrenningen er vesentlig større. 
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Spesifikk middelflom (kulminasjon) er også veldig nær verdien beregnet med formelverk for 
små felt. Stasjonen har riktignok bare middels kvalitet på flomkurven. 104.22 har bra kvalitet 
på flomkurven, og feltstørrelse og normalvannføring ligger nærmere den til prosjektfeltet. 
Effektiv sjøprosent er derimot en del større, hvilket vil dempe flommene mer enn i 
prosjektfeltet.  

Da ingen av sammenligningsfeltene utmerker seg klart i alle kategorier, legges det til grunn 
at det er verdien for middelflom beregnet med småfeltsformelen som gir det beste estimatet 
på middelflommen i prosjektfeltet. For å estimere 200-årsflommen i prosjektfeltet benyttes 
Q200/QM-faktoren fra hver av de to målestasjonene, samt snittet av de to, multiplisert med 
middelflommen beregnet med småfeltsformelen: 

Tabell 4. Q200 beregnet med sammenligningsstasjoner 

  m3/s l/s/km2 
Q200 median med småfeltformel 14.43 2830.06 
Q200 med stasjon 104.22 14.05 2754.16 
Q200 med stasjon 111.10 21.90 4293.88 
Q200 med snitt av 104.22 og 111.10 17.97 3524.02 

 

Verdiene samsvarer godt med verdiene fra småfeltsformelen, og ligger godt innenfor 
konfidensintervallet (Tabell 1). 

2.4 Den rasjonelle metode 

Den rasjonelle metoden er beskrevet i Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging [1]. 
Formelen kan ifølge N200 brukes for felt opp mot 5 km2. Derimot anbefaler 
Vassdragshåndboka [4] at formelen kun benyttes for felt opp til 0,2-0,5 km2 og bare for 
urbane felt.  Den rasjonelle formelen baseres på målt nedbør. De nærmeste stasjonene med 
gyldig IVF-kurve er Sunndalsøra III og Molde/Nøisomhed. For konsentrasjonstid lik 60 min 
har de to stasjonene ganske sprikende verdier (108,6 for Molde og 39.1 for Sunndalsøra). 
Det velges derfor å benytte snittverdien av de to stasjonene (70 l/s/ha) som dimensjonerende 
nedbørsintensitet. Klimafaktor som skal brukes er 1,4.  Avrenningen (Q) er gitt ved: 

   = × ×    

Hvor   Q = avrenning (l/s) 
C = avrenningsfaktor, (-) 
i = dimensjonerende nedbørintensitet (l/s ha) 
A = feltareal (ha) 
Kf = Klimafaktor 

Resultatet er gitt i Tabell 5: 

Tabell 5: 200-årsflom beregnet med den rasjonelle metode:  

A 
Areal 

C 
Avrenningsfaktor 
(vektet snitt) 

tc 

konsentrasjonstid 
i 
regnintensitet 

Klimafaktor Q200 (med 
klimafaktor) 

(ha) (-) (min) (l/s ha) (-) (m3/s) 
510 0,50 64 (~60) 70 (snitt) 1,4 23.4 
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Konsentrasjonstiden til nedbørfeltet (naturlig felt), tc, er oppgitt i minutter, og er beregnet
etter formelen gitt i Håndbok N200 [1]

= 0,6 × × , + 3000 ×

= 63,7 min 60

der

L (lengden av nedbørfeltet) = 3500 m
H (høydeforskjellen i nedbørfeltet) = 1096 m
Ase (effektiv sjøprosent, forholdstall (0�A se �1)) = 0,0001

2.5 Oppsummering

Resultatene fra de ulike metodene er oppsummert i Tabell 6:

Tabell 6. Resultater fra ulike beregningsmetoder. Verdier i m3/s

Medianverdien fra de ulike metodene samsvarer godt, så for videre beregninger legges
gjennomsnittsverdien av disse til grunn.

Med klimafaktor 1,4 blir dimensjonerende flom 23.4 m3/s.

Verdiene for høyt/lavt estimat vil riktignok også benyttes for å teste følsomheten i
vannlinjemodellen.

VANNLINJEBEREGNING

3.1 Grunnlag/forutsetninger

Det er benyttet HEC-RAS versjon 5.0.1. Programmet er utviklet av U.S. Army Corps of
Engineers og er standardverktøy for endimensjonale vannlinjeberegninger. Versjon 5.0.1.
kan også utføre todimensjonale beregninger, hvilket kan gi bedre resultater i flate områder
der flomvann ikke nødvendigvis beveger seg i samme retning som elva.

Det er utarbeidet terrengmodell i ArcGIS, basert på FKB-data og innmålte tverrprofiler og
terrengpunkter (Figur 7). Ut fra denne genereres det inputdata til Hec-Ras (Figur 8).

Metode Lavtestimat Median Høytestimat
Formelverkfor småfelt 7.22 14.44 28.88

FrekvensanalysemedQM
fra småfeltsformel 14.05 17.97 21.90
Rasjonellemetode(utenKF) 17.71
Snitt 16.71
Valgteverdier 7.22 16.71 28.88
ValgteverdiermedKF=1,4 10.11 23.39 40.43
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Figur 7. Terrengmodell av FKB-data og målte data. Innmålte profiler i lilla. De endelige tverrprofilene (grønne) 
som brukes i beregningene er en kombinasjon av innmålingsdata og FKB.  
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Figur 8. Modelloppsett med profilnumre i Hec-Ras. Grå profiler indikerer kulvert/bro som krysser elva. 
Profilnummer 612 til 911 dekker planområdet  
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Det er lagt inn to kulverter i modellen. Det finnes også mindre gangbroer som krysser elva 
men disse antas å ikke ha vesentlig betydning for resultatet. 

 

Figur 9. Tverrsnitt for kulverter 

3.2 Beregningsscenarier 

For den endimensjonale beregningen kjøres følgende scenario: 

1) 200-årsflom (Q200) i Husbybekken mot 200 års stormflonivå (2,31 moh).  

Det benyttes tre vannføringsverdier som vist i tabell 6, en for laveste estimat, en for median 
og en for øvre estimat. Det benyttes klimafaktor 1.4.  

 

3.3 Mannings tall/kalibrering 

Det er benyttet ruhetsverdi på 0.04 for bekkens hovedløp, og 0.07 for sidearealet. Det har 
ikke vært mulig å innhente historiske samtidige verdier for vannføring og vannstand i elva, så 
Manning-verdiene i modellen er basert på middels konservative erfaringsverdier. 
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3.4 Resultater 

 

Figur 10. Lengdeprofil med beregnet vannlinje 

Ut fra lengdeprofilet ser en at vannstanden forbi planområdet ligger fra ca. 5.9 moh. (profil 
911) til ca. 3.85 moh. ved Coop/profil 612. (Basert på det øvre estimatet av 200-årsflommen). 
Nøkkeltall for de respektive profilene er listet under. 

Tabell 7. Nøkkeltall for planområdet fra 1D-vannlinjeberegning 

Stasjon/profil Scenario Q Total Vannstand Snitthastighet 
    (m3/s) (m) (m/s) 

911 Q200 lav + KF 9.71 5.01 0.89 
911 Q200 median + KF 22.47 5.56 1.37 
911 Q200 max + KF 38.84 5.92 0.08 
          
826 Q200 lav + KF 10.11 4.77 1.43 
826 Q200 median + KF 23.39 5.35 0.08 
826 Q200 max + KF 40.43 5.27 0.14 
          
773 Q200 lav + KF 10.11 4.52 1.64 
773 Q200 median + KF 23.39 5.03 2.14 
773 Q200 max + KF 40.43 5.11 0.15 
          
612 Q200 lav + KF 11.49 3.51 0.71 
612 Q200 median + KF 26.6 3.77 1.03 
612 Q200 max + KF 45.98 3.85 1.59 
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Utstrekning på beregnet vannflate er vist i Figur 11. I følge beregningen vil kun deler av 
planområdet være direkte påvirket av 200-årsflommen. Terrengmodellen er riktignok 
grovmasket her, så det bør legges til grunn at hele planområdet vil bli påvirket av flom. 

 

Figur 11. Beregnet utstrekning av vannflate gjennom prosjektområdet med middels og høyt estimat for 
dimensjonerende flom. Medianestimatet i turkis, maksestimatet i grå/blå. 

 

3.4.1 Følsomhetsanalyse 

For å teste følsomheten i modellen økes ruhetsverdiene med 50 %. For maksimalestimatet 
gir ikke dette noen dramatiske konsekvenser utover en viss økning i vannflatas utstrekning. 
For medianestimatet er konsekvensene av ruhetsøkningen større. Dette gir en ytterligere 
økning i vannflatas utstrekning, samt ekstra vannfylt areal på deler av planområdet som ikke 
var påvirket ved beregning med standard ruhetsverdier. Dette er vist i fig. 12. 
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Figur 12. Effekten av 50 % økning i ruhetsverdier. Medianestimatet for Q200 (grønn) gir størst vannfylt areal i 
planområdet. Maksestimatet med økte ruhetsverdier er vist i rødt, mens maksestimatet med originale 
ruhetsverdier er i lyseblått 

 

3.5 Forenklet todimensjonal modell 

For å teste gyldigheten av 1D-beregningen er det utført en forenklet 2D-beregning. En slik 
beregning er bedre egnet for flate områder, men avhenger av en mest mulig eksakt 
terrengmodell, helst basert på laserdata. Broer og kulverter lar seg heller ikke modellere uten 
betydelig bearbeiding, så disse er ignorert i 2D-modellen. Det er generert et rutenett på 
25x25 m og lagt inn en vannføringskurve (Figur 13) basert på maksestimatet for 200-
årsflommen. 
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Figur 13. Konstruert vannføringskurve til forenklet 2D-modell 

 

Beregningen viser (som forventet) en noe mindre utstrekning av vannflata sammenlignet 
med 1D-modellen, men fortsatt flomfare for planområdet. Det velges derfor å legge 1D-
modellen til grunn for de videre vurderingene, da denne gir størst sikkerhetsmargin. 

 

Figur 14. Beregnet vannflate med forenklet 2D-modell 
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3.6 Usikkerhet i beregningene

Følgende usikkerhetsfaktorer spiller inn:

• Usikkerhet i høydegrunnlag. Størsteparten av terrengmodellen tar utgangspunkt i
femmeterskoter. En terrengmodell basert på enmeterskoter eller laserdata ville gitt
mer presise beregninger

• Usikkerhet i valgte ruhetsverdier. Ruhetsverdier bør ideelt sett kalibreres inn, men
følsomhetsanalysen indikerer at små endringer i ruhetsverdi trolig ikke har vesentlig
effekt for resultatet.

• Usikkerhet i inngangsdata/flomstørrelser. Flomberegninger er alltid beheftet med
usikkerhet, men ved å benytte flere beregningsmetoder reduseres usikkerheten noe.
Ytterligere sikkerhet oppnås ved å benytte maksestimater heller enn min/median.

OPPSUMMERING

Beregningene viser at en 200-årsflom i Husbybekken mest sannsynlig vil påvirke
planområdet. Høyeste vannstand gjennom planområdet er beregnet til å ligge mellom 5.9 og
4.85 moh. Største gjennomsnittlige vannhastighet gjennom planområdet under 200-årsflom
er ca. 2.1 m/s, hvilket betyr at reell hastighet i enkelte punkter vil være høyere enn dette.
Dette indikerer at det kan være nødvendig med erosjonssikring av bekkeskråninger.
Eventuell erosjonssikring må detaljprosjekteres i senere fase.

AKTUELLE TILTAK

For å sørge for sikkerhet mot flom er det flere tiltak som bør vurderes. I første rekke bør det
ut fra de beregnede vannstandene settes krav til minste byggehøyde, f.eks. beregnet
vannstand pluss minimum 0.5 m (etter Håndbok 185, SVV). Deretter bør det vurderes
erosjonssikring av bekkens sideskråninger for å hindre utgraving ved flom. En flomvoll kan
også være et aktuelt tiltak for å øke sikkerheten. For øvrig anbefales det å beholde et belte
av vegetasjon (skog) mellom boligområdet og bekken. Dette vil bremse (dog ikke hindre)
flomvannet, samt redusere erosjonsrisikoen noe.

Det kan også være verdt å se på muligheten for å anlegge flomvei/flomløp ned mot Eira, da
terrenget i hovedsak faller den veien. Ved en situasjon med lokal flom i Husbybekken kan det
være at vann vil kunne avledes ned mot Eira, forutsatt at denne ikke også er flomstor. Som
nevnt i kapittel 1.3 er det lagt til grunn at Eira ikke utgjør noen fare for planområdet da elva er
regulert.

VEDLEGG

Vedlegg 1: Flomsonekart for planområdet

Vedlegg 2: Lengdeprofil for vannlinjemodellen

Vedlegg 3: Tabell med beregningsresultater

Vedlegg 4: Tverrprofiler
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