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Årsregnskap 2012 - Nesset kommune

Vedlegg
1 Årsregnskap 2012 inkl. revisjonsberetning
2 Kontrollutvalget uttalelse til regnskap

Rådmannens innstilling

1. Nesset kommunes årsregnskap for 2012 godkjennes.

2. Driftsregnskapet for 2012 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) på 
kr 4 980 142,01.  Beløpet avsettes til disposisjonsfond, herav kr 23 162 til utviklingsfondet.

Saksopplysninger

Kommunene skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap, jf. kommunelovens § 48 nr. 1.   

Årsregnskapet for 2012 omfatter alle økonomiske midler som er disponert gjennom året og 
anvendelsen av midlene.  Alle kjente utgifter og inntekter i året er tatt med, enten de er betalt eller ikke 
da årsregnskapet ble avsluttet.  Årsregnskapet er ført i overensstemmelse med god kommunal 
regnskapsskikk, jf. kommunelovens § 48 nr. 2.



Kommunestyret skal selv vedta årsregnskapet.  Vedtaket skal treffes på grunnlag av innstilling fra 
formannskapet, jf. kommunelovens § 48 nr. 3.

Vurdering av kommunens økonomiske stilling og resultat er tatt inn i kommunens årsmelding for 
2012.

Driftsregnskapet

Driftsregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på kr 4 980 142,01 (regnskapsmessig overskudd).   
Ved behandling av årsregnskapet skal kommunestyret angi disponering av regnskapsmessig 
overskudd, jf. kommunelovens § 48 nr 3, siste ledd.

I retningslinjene for utviklingsfondet heter det: ”I forbindelse med at kommunens regnskap legges frem 
for kommunestyret skal eventuelle ubrukte midler i fondet overføres til utviklingsfondet det påløpne 
år.” Regnskapet for utviklingsfondet ble i 2012 avsluttet med kr 23 162 i merinntekt. 

Avvik mellom regulert budsjett og regnskap i Nesset kommune:

For skatt og rammeoverføringer gav egne skatteinntekter en merinntekt på kr 0,447 mill og 
skatteutjevningen kr 0,462 mill. I tillegg økte skjønnstilskuddet med kr 0,623 mill, bl.a. på grunn av 
refusjon vedr. orkanen Dagmar, samt ressurskrevende brukere. 

Netto driftsresultat er negativt med kr 8,655 mill. I netto driftsresultat ligger det utgifter som 
finansieres av øremerka midler og bundne fondsmidler. Hvis vi tar hensyn til disse utgiftene og 
momskompensasjon på investeringer, blir korrigert netto driftsresultat negativt med kr 5,269 mill. 

Dette resultatet er langt fra målet på netto driftsresultat som bør ligge på 3 prosent av driftsinntektene. 
For 2012 ville 3 prosent av driftsinntektene gitt et netto driftsresultat på kr 7,5 mill. Det er viktig for 
kommunen å få et godt netto driftsresultat slik at midler kan avsettes til senere års bruk.  Kommunen 
vil da få større handlefrihet og vil ikke være så sårbar i forhold til svingninger i skatteinntekter, 
rammeoverføringer og rentekostnader, samt ha egenkapital til investeringer.

Etter avleggelsen av årsregnskapet pr. 15.02.2013 er det kommet fram følgende opplysninger:

 Revidert refusjonskrav på tilskudd til ressurskrevende brukere viser kr 1,096 mill mer enn det 
som ble inntektsført ved regnskapsavslutningen. Det er foreløpig ikke avklart hvor mye 
kommunen får i tilskudd.

Investeringsregnskapet

Utgifter/inntekter
Beløp 
(1000 kr)

Skatt og rammeoverføringer 1 532
Eiendomsskatt 416
Konsesjonskraftinntekter -452
Netto momskompensasjon investeringer 190
Andre kompensasjonsinntekter 52
Kapitalkostnader (renter, utbytte, avdrag) -569
Enhetene 3 811
Totalt mindreforbruk 4 980



Investeringer i anleggsmidler, utlån og forskutteringer, avdrag på lån og avsetninger viser et 
finansieringsbehov på kr 14,19 mill. Av dette er kr 6,4 mill investeringer i anleggsmidler. 
Investeringsregnskapet er fullfinansiert i henhold til regnskapsskjema 2A.

Det er ikke foretatt låneopptak i 2012 fordi det var nok lånemidler igjen fra 2011. Flere 
investeringsprosjekter som fikk bevilgning i 2012 ble ikke ferdig.  Budsjetterte prosjekter som ikke er 
iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår må tas med i årsbudsjettet for påfølende år, enten i 
det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en budsjettregulering.  Rådmannen la fram egen 
sak i mars om revidering av investeringsbudsjettet for 2013 med bakgrunn i at flere av 
investeringsprosjektene i 2012 videreføres i 2013.

De fleste av prosjektene er finansiert med lånemidler, derfor er det ubrukte midler igjen ved årets slutt. 
Ubrukte lånemidler pr. 31.12.12 er på kr 11,7mill. Herav kr 9,6 mill til investeringer og kr 2,1 mill til 
videreutlån (startlån). 

Balanseregnskap

Kommunens egenkapitalprosent er redusert fra 11,6 i 2011 til 9,4 i 2012, på grunn av mye bruk av 
fondsmidler. Den bør være høyest mulig. Egenkapitalprosenten forteller oss hvor stor andel av 
kommunens eiendeler som er finansiert med egenkapital. Jo høyere egenkapitalprosent desto større 
handlefrihet har kommunen ved å kunne bruke egne midler til evt. investeringer.

Netto lånegjeld er redusert fra 85,3 prosent av kommunens driftsinntekter i 2011 til 80,8 prosent i 
2012. Det er ikke tatt opp lån til investeringer i 2012. Ved opptak av lån påløper renter og avdrag som 
belastes driftsregnskapet. 

Akkumulert netto premieavvik ekskl. arbeidsgiveravgift er økt fra kr 9,8 mill til kr 15,8 mill. Dette er 
penger som kommunen har betalt til pensjonskassene, men foreløpig ikke utgiftsført i regnskapet. 
Fortsatt økning av premieavviket kan føre til anstrengt likviditet i kommunen. 

Disposisjonsfondet er på 6,8 mill ved utgangen av 2012, men kommunestyret har ved utgangen av 
mars 2013 vedtatt å bruke kr 2,6 mill av fondet i 2013.

Vurdering

Årsregnskapet for 2012 avsluttes med et stort negativt netto driftsresultat. Selv om vi korrigerer for 
bruk av øremerka midler og fond er netto driftsresultat fortsatt negativt. For å få handlingsrom er det 
viktig at netto driftsresultat er positivt og helst i størrelsesorden på 3 prosent av driftsinntektene. Dette 
for å ta høyde for svingninger i inntektene og ha midler til finansiering av investeringer. Det er viktig 
at kommunen kommer ned på et kostnadsnivå på drifta som balanserer med inntektene. Et vedtak om 
bruk av mer penger til et formål må kanskje føre til reduksjoner på andre områder, hvis det ikke er 
mulig å øke inntektene. Kommunen har foreløpig midler på disposisjonsfond, men hvis årlige 
driftsutgifter ikke tilpasses inntektene vil disposisjonsfondet til slutt tømmes.

Mindreforbruk i driftsregnskapet er merinntekter eller mindre utgifter i forhold til budsjettet.  
Kommunestyret har ikke tidligere tatt stilling til hvordan dette skal disponeres, derfor skal dette gjøres 
ved fastsettelsen av årsregnskapet.  Rådmannen vil foreslå at midlene avsettes til disposisjonsfond.

Når det gjelder investeringsprosjektene er det mye som skal klaffe i løpet av året for at det skal bli 100 
prosent overensstemmelse mellom budsjett og regnskap. Investeringsbudsjettet er regulert gjennom 



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

Det er også nødvendig å følge med akkumuleringen av premieavviket. Dette er midler som er betalt, 
men ikke utgiftsført i kommunens regnskap. Premieavviket kan derfor sammenlignes med et 
underskudd og regelverket sier at dette kan utgiftsføres over 10 år (tidligere 15 år).  Derfor er det 
viktig å ha fond med tilsvarende midler for ikke å komme i et likviditetsmessig uføre. 

Med bakgrunn i opplysningene om regnskapet som er kommet fram etter at regnskapet var avlagt 
anses mindreforbruket å være kr 1,096 mill for lavt.  Merinntekten kommer inn i 2013 og budsjettet 
for 2013 vil bli justert når det eksakte beløpet blir kjent.

Økonomiske konsekvenser

Kommunestyret har kr 4,98 mill frie midler til disposisjon.

Betydning for folkehelse

Ingen betydning for folkehelse med mindre kommunestyret velger å bruke midlene på tiltak innenfor 
området folkehelse.
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Regnskapsskjema
lA-drift

Regnskap
Regulert

2012
budsjett

2012

Opprinnelig
budsjett

2012

Regnskap
2011

(Minus = inntekt)

Skatt på inntekt og formue
Herav: naturressursskatt

Rammetilskudd 1)

Skatt på eiendom

Konsesjonsavgifter

Momsrefusjon 2)

Konsesjonskraftinntekter 3)

Rente- og avdragskompensasjon

Sum frie disponible inntekter

-67 316 172,00

-11872650,00

-93 951 887,00

-13 107 627,82

-7 680 614,00

-995 431,51

-7 341 590,00

-876 230,00
-191 269 552,33

-66 869 000

-11 500000

-92 867 000

-12 692 000

-7 680 000

-1 201 000

-7 794 000

-824 000

-189 927 000

-64 906 000

-11 500 000

-93 740 000

-12 692 000
-7 680 000

-8 981 000

-10 894 000

-824 000
-199 717 000

-64512 166,00
-12 307865,00

-87 250 368,00

-10 796 715,04

-7 680 614,00

-3 485 678,25

-9 858 073,00

-1014181,00
-184 597 795,29

Merforbruk/mindreforbruk -4 980 142,01 0 0 -5 661 710,45

Renteinntekter fra bank -1 503 393,98 -1 626 000 -626 000 -1 618 503,96
Renteinntekter utlån -292 553,56 -360 000 -410 000 -628 477,19
RenteinntekterNessetkraftas -1 611 130,00 -1 578000 -789000 -1 662510,00
Utbytte -1 187640,00 -1 826000 -4289000 -3275738,00
Kalkulatoriske inntekter VA -1 757 951,48 -1 607 000 -1 847 000 -1 774381,48

Renter, provisj., og andre finansutgifter 9 949 326,39 10 061 000 11 456 000 10 893 205,56
Avdrag på lån 8 409 949,00 8 410 000 8 799 000 9 033 414,00

Netto finansinntekter/-utgifter 12 006 606,37 11 474 000 12 294 000 10 967 008,93

Dekning av tidligere års merforbruk 0,00 0 0 0,00
Ubundne avsetn. 6 175 000,00 6 175 000 25 000 6 628 000,00
Til bundne avsetninger 7 716 310,07 7 680 000 7 680 000 7 718 131,13
Bruk av tidligere års mindreforbruk -5 661 710,45 -5 662 000 0 -6 177 997,51
Bruk av ubundne avsetn -10 961 000,00 -10 961 000 -6 114 000 -6 616 000,00
Bruk av bundne avsetninger -4 150 000,00 -4 150 000 -4 150 000 -4 550 000,00

Netto avsetninger -6 881 400,38 -6 918 000 -2 559 000 -2 997 866,38

Overf. til investeringsregnskapet 509 003,49 905 000 8 773 000 1 302 609,45
Til fordeling -185 635 342,85 -184 466 000 -181 209 000 -175 326 043,29

Sum fordelt til drift (fra skjema i B) 180 655 200,84 184 466 000 181 209 000 169 664 332,84

1) Spesifikasjon av rammetilskuddet:

Innbyggertilskudd og utg.utjevning -81 470 000,00 -81 424 000 -81 424 000 -76 059 054,00
Småkommunetilskudd -4 996 000,00 -4 996 000 -4 996 000 -4 839 000,00
Skjønnstilskudd -5 636 725,00 -5 060 000 -5 060 000 -5 265 000,00
Inntektsutjevning -1 849 162,00 -1 387 000 -2 260 000 -1 087 314,00

2) Momskomp. investering 2012 = kr774 098,15
60% obligatorisk overføring til investeringer: kr 464 458,89

3) Nesset kraft as selger kommunens konsesjonskraft for Nesset kommunes regning og risiko.
Dette utløser følgende tall for 2012:

kr 15 520 614 salgsinntekter
kr -7 848 300 kjøp (Statkraft)
kr -330 724 Nesset kraft as, eksterne kostnader
kr 7 341 590 netto i kommunens regnskap

3
Nesset koninnne — regnskap 2012



Regnskapsskjema
i B - drift, fordelt enhetene

Regulert
Regnskap

2012
budsjett

2012

Opprinnelig
budsjett

2012

Regnskap
2011

TOTALT 180 655 200,84 184 466 000 181 209 000 169 664 332,84

*) Herav kr 3 339 000 til Nesset kirkelig fellesråd (kr 3 274 000 i 2011)

i Rådmann; stab/støtte/fellestunksj 22 074 649,99 23 153 000 21 115 000 19 744 654,16

Herav:

Kommunale fellesutgifter/-inntekter *) 7 551 560,75 7 979 000 7 587 000 7 030 333,36

Rådmannens stab 7 565 716,12 7 573 000 7 346 000 7230586,74

Plan ogmiljø 2619380,81 2901000 1375000 918159,14

Landbruk/byggesak/næring 439 486,01 802 000 774 000 672 118,30

Skolefaglig rådgiver 3 898 506,30 3 898 000 4 033 000 3 893 456,62

2 Servicekontor 2 794 383,43 2 860 000 2 782 000 2 760 099,03

3 Politisk virksomhet 2 009 182,89 2 038 000 i 993 000 i 840 561,12

4 Eidsvåg barne- og ungdomsskole 26 534 620,72 27 186 000 27 187 000 26 749 296,62

5 Indre Nesset barne- og ungdomsskule 12 411 968,28 12 924 000 12 821 000 12 413 240,56

6 Barnehagene i Nesset 17 120 286,12 17 502 000 15 958 000 15 203 940,27

7 Helse og omsorg 80 343 758,50 80 787 000 76 316 000 73 692 054,30

8 Tekniskdrift 11 948351,34 12114000 11 601 000 li 901 590,12

9 Kultur 3 665 438,71 3 647 000 3 528 000 3 421 699,74

10 NAV Nesset 1 752 560,86 2 255 000 2 823 000 1 937 196,92

11 Reserver 0,00 0 5 085 000 0,00

Nesset kommune — regnskap 2012
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Regulert Opprinnelig
budsjett budsjett

2012 2012

Sum finansiering 14 192 735,88 17443000 67467000 35203953,69

Regnskapsskjema 2A Regnskap Regnskap
- investering 2012 2011

Investeringer anleggsmidler 6 399 10563 10 301 000 54 057 000 29 467 641,69

Utlån og forskutteringer 4 824 163,00 5 722 000 2 530 000 2 049 679,00

Avdrag på lån 2 969 467,25 i 420 000 1 420 000 3 686 633,00

Avsetninger 0,00 0 9 460 000 0,00

Årets finansieringsbehov 14 192 735,88 17 443 000 67 467 000 35 203 953,69

Finansiert slik:

Brukavlånemidler 8205032,09 14088000 il 944000 27675827,74

Inntekter fra salg av anleggsmidler 1 412,50 0 0 1 1 19 326,50

Tilskudd til investeringer 170 000,00 500 000 8 100 000 0,00

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 619 746,90 i 420 000 38 120 000 4 604 238,24

Andre inntekter 5 1 59,00 0 0 0,00

Sum ekstern finansiering 11 001 350,49 16 008 000 58 164 000 33 399 392,48

Overført fra driftsregnskapet 509 003,49 905 000 8 773 000 1 302 609,45

Brukavavsetninger 268238190 530000 530000 501 951,76

Udekket/udisponert 0,00 0 0 0,00

Nesset kommune — regnskap 2012
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Balanseregnskap Regnskap 2012 Regnskap 2011

EIENDELER
Anleggsmidler
Herav:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler
Pensjonsm idle r

Omløpsmidler
Herav:
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse, postgiro, bankinnskudd
SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Herav:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udisponert i inv.regnskap
Udekket i inv.regnskap
Likviditetsreserve
Kapitalkonto

Langsiktig gjeld
Herav:
Pensjonsforpliktelser
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Andre lån

Kortsiktig gjeld
Herav:
Kassekredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

MEMORIAKONTI
Memoriakonto
Herav:
Ubrukte lånemidler
Andre memoriakonti
Motkonto til memoriakontiene

Eidsvåg, 31.12.2012/15.02.2013
&Lc ve,cat
Solfrib’ Svensli, økonomisjef

614 051 352,24

264 173 105,64
12498541,24
59 974 783,36
25 722 241,00

251 682681,00

99 467 308,67

20 486 982,01
21 572 255,00

0,00
0,00
0,00

57 408 071,66
713 518 660,91

67 026 496,20

6 794 559,97
28138652,49
2141 544,90
5 328 070,07

812 459,69
-4 565 625,06
4980 142,01

0,00
0,00
0,00
0,00

23396 692,13

602 398 560,00

327 946 392,00
0,00
0,00

274452168,00

44 093 604,71

0,00
40455016,71

3 638 588,00
713 518 660,91

11986412,89

11 743 899,89
242 513,00

-11 986412,89

593 281 506,54

267 038 819,23
13 179 625,02
57 857 533,29
23 983 424,00

231 222 105,00

115 264 337,92

22 594 853,25
14157811,00

0,00
0,00
0,00

78511 673,67
708 545 844,46

81 878 506,08

11580559,97
31910640,64

2 671 544,90
7404451,97

812 459,69
-4 565 625,06
5661 710,45

0,00
0,00
0,00
0,00

26 402 763,52

584 827 675,00

300 886 706,00
0,00
0,00

283 940 969,00

41 839 663,38

0,00
38 755 895,38

3 083 768,00
708 545 844,46

17948931,98

17948931,98
0,00

-17 948 931,98

Nesset kommune — regnskap 2012
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Brukerbetalinger

Andre salgs- og leieinntekter

Overfø ringer med krav til motytelse

Rammetilskudd

Andre statlige overfø ringer

Andre overføringer

Skatt på inntekt og formue

Eiendomsskatt

Andre direkte og indirekte skatter

Sum driftsinntekter

Reg.
Regnskap budsjett

2012 2012

11080979,68

25 887 733,40

29578271,99

93 951 887,00

i 076 230,00

i 355 200,50

55 443 522,00

13 107 627,82

19 553 264,00

251 034716,39

10385000

25 536 000

17226000

92 867 000

824 000

2 032 000

55 369 000

12692000

19180000

236111 000

Oppr.
budsjett

2012

10 260 000

28 556 000

23016000

93 740 000

824 000

2 012 000

53 406 000

12 692 000

19180000

243 686 000

10388387,79

28 597 288,56

30718751,62

87 250 368,00

1014181,00

3 083 887,68

52 204 301,00

10796715,04

19988479,00

244 042 359,69

Driftsutgifter

Brutto driftsresultat -4 045 452,05 -3403500 11012000 5428321,30

Finansinntekter

Finansutgifter

Netto driftsresultat -8 654 553,10 -10 869 500 2486000 3774430,93

økonomisk oversikt - drift

Driftsinntekter

Regnskap
2011

Lønnsutgifter 138 986 440,93 136 986 000 131 110 000 133 325 924,78

Sosiale utgifter 36 502 035,17 37 142 000 35 759 000 34 263 663,48

Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 35 320 135,16 30 061 000 28 436 000 33 558 912,54

Kjøp av tjenester som erstattertj.produksjon 19 993 773,35 19 970 000 18 459 000 16 805 130,29

Overføringer 16939841,04 11 855500 15410000 13793194,18

Avskrivninger 9 945 903,00 4 531 000 4 531 000 9 124 158,00

Fordelte utgifter -2 607 960,21 -1 031 000 -1 031 000 -2 256 944,88

Sum driftsutgifter 255 080 168,44 239 514 500 232 674 000 238 614 038,39

Renteinntekter og utbytte 5 573 460,63 6 556 000 7 280 000 8 268 453,04

Gevinst på fin, instrumenter (omløpsmidler) 0,00 0 0 0,00

Mottatte avdrag på utlån 1 373 483,81 3 041 000 3 041 000 i 288 864,00

Sum eksterne finansinntekter 6 946 944,44 9 597 000 10 321 000 9 557 317,04

Renteutgifter og låneomkostninger 9 953 499,49 10 064 000 i i 459 000 10 906 i 13,41

Tap på fin. instrumenter (omløpsmidler) 0,00 20 000 20 000 0,00

Avdrag på lån 8 409 949,00 8 410 000 8 799 000 9 033 41 4,00

Utlån 3 138 500,00 3 100 000 3 100 000 395 838,00

Sum eksterne finansutgifter 21 501 948,49 21 594 000 23 378 000 20 335 365,41

Resultat eksterne finanstransaksjoner -14 555 004,05 -11 997 000 -13 057 000 -10 778 048,37

Motpost avskrivninger 9 945 903,00 4 531 000 4 531 000 9 124 158,00

Nesset kommune — regnskap 2012
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Reg. Oppr.
Regnskap budsjett budsjett Regnskap

økonomisk oversikt - drift 2012 2012 2012 2011

Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 5661 710,45 5662000 0 6177997,51

Bruk av disposisjonsfond 10 961 000,00 10 961 000 6 114 000 6 696 000,00

Bruk av bundnefond 13584465,02 12515500 11058000 8522182,30

Bruk av Iikviditetsreserve 0,00 0 0 0,00

Sum bruk av avsetninger 30207 175,47 29 138 500 17 172 000 21 396 179,81

Overført til investeringsregnskapet 509 003,49 905 000 8 773 000 1 302 609,45

Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0,00 0 0 0,00

Avsatt til disposisjonsfond 6 175 000,00 6 175 000 25 000 6 628 000,00

Avsatttil bundne fond 9888476,87 11189000 10860000 11578290,84

Avsatt til likviditetsreserven 0,00 0 0 0,00

Sum avsetninger 16572480,36 18 269 000 19 658 000 19508900,29

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 4980 142,01 0 0 5 661 710,45

Nesset kommune — regnskap 2012



økonomisk oversikt Regnskap budsett buett Regnskap
- investering 2012 2012 2012 2011

inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom 1 412,50 0 0 1119 326,50
Andre salgsinntekter 5 159,00 0 0 0,00
Overfø ringer med krav til motytelse 33 053,00 0 0 1 036 442,00
Statlige overfø ringer 0,00 0 0 0,00
Andre overføringer 170 000,00 500 000 8 100 000 0,00
Renteinntekter og utbytte 0,00 0 0 0,00
Sum inntekter 209 624,50 500 000 8 100 000 2 155 768,50

Utgifter
Lønnsutgifter 355 394,70 0 0 782 524,05
Sosiale utgifter 88452,65 0 0 165 265,88
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 4 207 244,13 10 301 000 54 057 000 23 231 579,70
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 376 641,00 0 0 i 099 039,00
Overføringer 774098,15 0 0 3711 958,83
Renteutgifter og omkostninger 0,00 0 0 19 634,23
Fordelte utgifter 597 275,00 0 0 457 640,00
Sum utgifter 6399105,63 10301 000 54 057 000 29467 641,69

Finanstransaksjoner
Avdrag på lån 2 969 467,25 i 420 000 1 420 000 3 686 633,00
Utlån 3 085 346,00 5 192 000 2 000 000 1 040 000,00
Kjøp av aksjer og andeler 1 738 817,00 530 000 530 000 1 009 679,00
Dekning av tidligere års udekket 0,00 0 0 0,00
Avsatt til ubundne investeringsfond 0,00 0 9 460 000 0,00
Avsatt til bundne investeringsfond 0,00 0 0 0,00
Avsatt til likviditetsreserve 0,00 0 0 0,00
Sum finansieringstransaksjoner 7 793 630,25 7 142 000 13 410 000 5 736 312,00

Finansieringsbehov 13983 111,38 16943 000 59367 000 33 048 185,19

Dekket siik:
Bruk av lån 8205032,09 14088000 11944000 27675827,74
Salg av aksjer og andeler 0,00 0 0 0,00
Mottatte avdrag på utlån 2 586 693,90 i 420 000 38 120 000 3 567 796,24
Overført fra driftsbudsjettet 509 003,49 905 000 8 773 000 i 302 609,45
Bruk av tidligere års udisponert 0,00 0 0 0,00
Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0 0,00
Bruk av bundne driftsfond 76 000,00 0 0 0,00
Bruk av ubundne investeringsfond 530 000,00 530 000 530 000 0,00
Bruk av bundne investeringsfond 2 076 381,90 0 0 501 951 ,76
Bruk av likviditetsreserve 0,00 0 0 0,00
Sum finansiering 13 983 111,38 16943 000 59367000 33 048 185,19

Udekket/udisponert 0,00 0 0 0,00

Nesset kommune — regnskap 2012 10



Note i — Endring i arbeidskapital

Bevilgningsregnskapet Regnskap 2012 Regnskap 2011

Anskaffelse av midler

Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)

Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)

Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner

Sum anskaffelse av midler

251 034716,39

209 624,50

17738670,43

268 983 011,32

244 042 359,69

2155768,50

40 800 941,02

286 999 069,21

Anvendelse av midler

Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)

Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)

Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner

Sum anvendelse av midler

245731 540,44

5 801 830,63

29 295 578,74

280 828 949,81

229 947 520,39

28 990 367,46

26091 311,64

285 029 199,49

Anskaffelse - anvendelse av midler

Endring i ubrukte lånemidler

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest

Endring i arbeidskapital - bevilgningsregnskapet

-11 845 938,49

-6 205 032,09

0,00

0,00

-18 050 970,58

i 969 869,72

-2 675 827,74

0,00

0,00

-705 958,02

Balansen Regnskap 2012 Regnskap 2011

Omlopsmidler:

Endring betalingsmidler

Endring ihendehaverobl og sertifikater

Endring kortsiktige fordringer

Endring premieavvik

Endring aksjer og andeler

Endring omløpsmidler (A)

-21 103602,01

0,00

-2107871,24

7414444,00

0,00

-15 797 029,25

10393 637,33

0,00

-12 736 765,59

604 547,00

0,00

-i 738 581,26

Kortsiktig gjeld:

Endring kortsiktig gjeld (B) -2 253 941,33 1 032 623,24

Endring i arbeidskapital - balansen (A-B) -18 050 970,58 -705 958,02

Nesset kommune — regnskap 2012
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Note 2 — Pensjon

Hovedstørrelser fra aktuarberegning for 2012 Kommunal Statens
Iandspensjonskasse pensjonskasse

1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening (årets opptjening) 12 086 315 3 136 861

2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 11 555 277 2 189 686

3 Fo,ventet avkastning på pensjonsmidlene 10 763 191 i 725 671

4 Administrasjonskostnader 807 372 76 794
5 Premieinnbetaling inkl adm.kostnader (forfalt premie) 21 422 425 2 905 715

6 Utbetalte pensjoner (utbetalinger) 7 606 778 -

7 Påløpt pensjonsforpliktelse 1.1 (faktisk forpliktelse) 248 500 995 48 659 686

8 Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12 264 535 809 53 986 233

9 Verdi av pensjonsmidler 1.1 (faktiske pensjonsmidler) 189 190 241 34 166 382

10 Estimert verdi av pensjonsmidler 31.12 (forventet) 212 961 707 38 720 974

1 i Netto pensjonsforpliktelse 1.1 (re-estimert/virkelig) 59 310 754 14 493 304
12 Estimert netto pensjonstorpliktelse 31.12 51 574 102 15 265 259

Årets netto pensjonskostnad §13-1 nr c og §13-3 nr a

1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening 12 086 315 3 136 861

2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse i 1 555 277 2 189 686
3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -10 763 191 -1 725 671

13 Netto pensjonskostnad eks adm. 12 878 401 3 600 876

Beregnet premleavvik §1 3-1 nr d og §1 3-4 nr a (evt b)

5-4 Premieinnbetaling ekskl. administrasjonskostnader 20 615 053 2 828 921

Avregning for tidligere år 8 855

13 Årets netto pensjonskostnad -12 878 401 -3 600 876

14 Premieavvik 7 736 652 -763 100

Sats for arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 %
14a Arbeidsgiveravgift av premleavviket nr 14 (her 14, 1%) 1 090 868 -107 597

Akkumulert og amortisert premieavvik §13-1 nr e og §13-4 nrc,d

Antall år premiavvik skal dekkes inn på (15 år før 2011) 10 10

Akkumulert premiawik 1.1 10424 144 -676 911

15 Sum amortisert premieavvik i 011 290 -42 735

15a Arbeidsgiveravgift av 15 134 267 -5 623

16a Akkumulert premieavvik 31.12 17 149 506 -1 397 276

16b Arbeidsgiveravgift 31.12 av akkumulert premieavvik 2 376 438 -195 001

Årets estimatavvik §13-3 nr c og d

17 Estimatavvik forpliktelse -4 524 333 -358 501

18 Estimatavvik pensjonsmidler -6 072 387 -1 793 095
19 Brutto estimatavvik -10 596 720 -2 151 596

Spesifisert pensjonsforpliktelse §13-1 nr a og e og §13-2 nr c

20 Brutto pensjonsforpl. IB 1.1 - estimat i fjor -243 976 662 -48 301 185

1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening -12 086 315 -3 136 861

2 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse -11 555 277 -2 189 686

6 Utbetalte pensjoner 7 606 778 -

21 Amortisert estimatavvik -4 524 333 -358 501

22 Brutto pensjonsforpl. UB 31.12 - estimat -264 535 809 -53 986 233

Spesifiserte pensjonsmidler §13-1 nr a og e og §13-2 nr d

23 Brutto pensjonsmidler IB 1.1 195 262 628 35 959 478

3 Forventet avkastning på pensjonsmidlene 10 763 191 i 725 671
5-4 Premieinnbetaling ekski. adm.kostnader 20 615 053 2 828 921

6 Utbetalte pensjoner -7 606 778 -

24 Amortisert estimatavvik -6 072 387 -1 793 095

25 Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat 212 961 707 38 720 975

26 Netto balanseført pensjonsforpliktelse (føravgift) -51 574 102 -15 265 259

26a arbeidsgiveravgift av nto pensjonsforpliktelse -7 271 949 -2 152 401

Premieavvik skal amortiseres med 1/10 av opprinnelig beløp for hvert år f.o.m. premieavviket i 2011.

Premieawik 2002-20 10 skal amortiseres med 1/15 av opprinnelig beløp for hvert år.
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Selve pensjonsordningen

Kommunen har kollektiv pensjonsordning Kommunal landspensjonskasse (KLP) og Statens
pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. Pensjonsordningen omfatter
alders-, uføre, ektefelle-, og barnepensjon, samt AFP/tidligpensjon, og sikrer alders- og uførepensjon
med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med
utbetalinger fra folketrygden.

For AFP 62 — 64 har kommunen valgt: 100 % utjevning.
For AFP 65 — 66 har kommunen valgt: 100 % utjevning.

Pensjonskostnad

Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av
påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto
pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet
pensjonskostnad. Hvert enkelt års premieavvik amortiseres med motsatt fortegn.

Premieavvik

Hvis pensjonspremien overstiger netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres og
balanseføres mot kortsiktig fordring. Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere
beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden. Hvis pensjonspremien er lavere enn
netto pensjonskostnad, skal premieavviket utgiftsføres og balanseføres mot kortsiktig gjeld. Virkningen
i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et høyere beløp enn den faktiske premien.

Premieavvik fra og med 2011 amortiseres over 10 år. For tidligere år er det fortsatt 15 års
amortiseri ng.

Estimerte størrelser, faktiske størrelser og estimatavvik

Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelser som ble balanseført i foregående års
regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn.
Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets
estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år
og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene.

Spesifikasjon av økonomiske forutsetninger (i %) i 2012 KLP SPK

Årlig avkastning 5,50 4,85

Diskonteringsrente (risikofri rente) 4,50 4,50

Årlig lønnsvekst 3,16 3,16

Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,16 3,16

Årlig vekst i pensjonsreguleringen 3,16

Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet 1,30 1,30
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Note 3 — Garantier gitt av kommunen

Garanti gitt til
Garantibelop Garantien Kommune-
per 31.12 utloper år styrevedtak

Nesset kirkelige fellesråd:
Lån opplysningsvesnets fond (1998) 293 891 2018 sak 060/98

Tøndergård skole - Lån i KLP kreditt as 346 000 2025 sak 075/03

Tøndergård skole - Lån i KLP kreditt as 191 000 2037 sak 026/12

Nesset kraft as - Lån i KLP kreditt as 17 500 000 2030 sak 225/99

Med hjemmel i sosiallovgivningen:

1 stk 7 533 2013

1 stk 31 737 2014

1 stk 54568 2015

1 stk 68673 2016

1 stk 66 731 2017

Sum garantier 18 560 132

Note 4— Fordringer og gjeld til kommunale foretak og interkommunale
samarbeid

Kommunen har ingen fordringer eller gjeld til kommunale foretak og interkommunale samarbeid.
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Note 5 — Finansielle anleggsmidler

. Bokført Endring fra
Debitor (utsteder)

verdi forrige ar Eierandel

Kommunal Iandspensjonskasse 5 710 298 538 817

RIR,K143/93 396000 6,10%

Destinasjon Molde og Romsdal AS 50 000 25 aksjer

Nesset kraft as 15 000 000 100 %

Myklebostad/Lange vassverk 1 200

Eidsøra vassverk 8 656

Opdal/Nerland vassverk 20 000

Biblioteksentralen al 900

Astero as 22 000 44 aksjer

Kommunekraft as, K 097/03 1 000 1 aksje

Muritunet, Kl 75/93 og K002/02 34 000

Aursjøvegen as, K 104/97 17 000 2 aksjer

Sunndal nasjonalparksenter as 1 000 1 aksje

Langfjordtunnelen 200 250 9 aksjer

Nesset sparebank (egenkapitalbevis) 1 270 000 12700 aksjer

Molde lufthavnutvikling as 163 750 16 aksjer

Samspleis AS, K 98/08 20 000 2 aksjer

Kystlabas 21 987 2212 aksjer

Molde kunnskapspark as 100 100 aksjer

Eidsvåg borettslag 20 100 1 andel

Ma rdølafond:

Aura næringshage as 200 000 24,50 %

Contrast Adventure as 264 000 66000 aksjer

Aursjøvegen as, MF 5/10 600 000 3 aksjer

Waterhouse as 1 700 000 1 200 000

Utlån:

Mardølafondets lån til Nesset kommune 0 -400 000

Nesset kraft as 36 700 000

Utlån Opdal/Nerland vassverk * 0 -70 000

Myklebostad vassverk * 0 -70 000

Kraftfond 253 456 -41 664

Mardølafondet til næringsdrivende 7 706 136 2 157 014

Sosiallån 410 948 23 700

Formidlingslån/Startlån 14 904 243 518 200

Sum 85 697 024 3 856 067

Endring fra forrige år er vedtatt kjøp eller salg i løpet av året, samt *) avskrivinger/tap
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Note 6 a — Avsetninger og bruk av avsetninger

Alle avsetninger Regnskap 2011 Regnskap 2011

Avsetninger 21 043619 23868001

Bruk av avsetninger -32 889 557 -21 898 132

Netto avsetninger -11 845 938 1 969 870

Fondet er til kommunestyrets frie
disposisjon til drifts- og investeringsformål.
I økonomiplanperioden 2013 - 2015 er det
budsjettert med netto bruk av fondet med
kr 2,057 mill.

I økonomiplanperioden 2013-2016 er det
budsjettert med netto avsetning til
ubundet investeringsfond med kr 7,447
mill.

Bruk av fondets midler er bundet til
bestemte formål jfr spesifikasjon av
vesentlige og spesielle fond

Bruk av fondets midler er bundet til
bestemte formål jfr spesifikasjon av
vesentlige og spesielle fond

Kommunestyret skal ta stilling til bruken
ved fastsettelse av årsregnskapet.

Disposisjonsfond Beløp

Beholdning 01.01. 11 580 560

Avsetninger til fond 6 175 000

Bruk av fondet i driftsregnskapet -10 961 000

Bruk av fondet i investeringsregnskapet 0

Beholdninq 31.12.

Ubundne investeringsfond Beløp

6 794 560

Beholdning 01.01. 2 671 545

Avsetninger til fond 0

Bruk av fondene -530 000

Beholdninci 31.12. 2 141 545

Bundne driftsfond Beløp

Beholdning 01.01. 31 910 641

Avsetninger til fond 9 888 477

Bruk av fondet i driftsregnskapet -13 584 465

Bruk av fondet i investeringsregnskapet -76 000

Beholdnina 31.12. 28138652

Bundne investerincisfond Beløø

Beholdning 01.01. 7404 452

Avsetninger til fond 0

Bruk av fondene -2 076 382

Beholdning 31.12. 5 328 070

Resultat (mer- og mindreforbruk) drift Beløp

Beholdning 01.01.

Årets resultat (mer- eller mindreforbruk)
Årets disponering av resultat (mer- eller
mindreforbruk)

Beholdning 31.12.

5661 710

4 980 142
-5661 710

4 980 142

Resultat (udekket og udisponert)
investering Beløp

Beholdning 01.01. 0

Årets resultat (udekket og udisponert) 0

Årets disponering av resultat (udekket og
udisponert) 0

Beholdning 31.12. 0
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Note 6 b — Spesifikasjon av vesentlige og spesielle fond

Beholdning Beholdning
Bundne driftsfond 31.12.2012 31.12.2011

Kraftiond 2 175 642 2 364 954

Miljøfond 6 152 805 6 390 164

Mardølafond 13207147 14625734

Jordbruksfond 130549 126820

Kommunalt viltfond 174 769 178 747

Renter fond ldrettshall 283 005 259 606

Selvkostfond er tatt med under selvkosttjenester, se note 9.

Beholdning Beholdning
Bundne investeringsfond 31.12.2012 31.12.2011

Mardølafond 2 698 793 3 898 793

Miljøfond 1 500 000 1 500 000

ldrettshallfond 536 843 536 843

Fond innfridd formidlings-/startlån 573 340 822 986

Note 6 c — Endringer i regnskapsprinsipp

Konto for endring av regnskapsprinsipp viser 31 .12.2012 31 .12.2011

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) -812 460 -812 460

Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) 4 565 625 4 565 625

Sum 3753165 3753165

Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr. 31.12. av følgende poster:

År Drift Investering

Utbetalte feriepenger 1 993 4 475 446

Feriepenger til landbrukskontoret ved overtakelse 1994 73 317

Påløpte renter (drift) 2001 988 977

Påløpte renter (investering) 2001 90 179

Kompensasjon for mva 2001 -73 754

Tilskudd til ressurskrevende brukere 2008 -1 801 000

Totalt -812 460 4 565 625

17
Nesset kommune — regnskap 2012



Note 7— Kapitalkonto

KAPITALKONTO

01 .01 .2012 Balanse 01 .01 .2012 Balanse

(underskudd i kapital) (kapital) 26 402 763,52

Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året:

Aktivering av fast eiendom og
Salg av fast eiendom og anlegg anlegg 3 662 948,73

Avskriving av fast eiendom og Aktivering av utstyr, maskiner og
anlegg 7 514484,00 transportmidler 2 736 156,90

Avskrivninger av utstyr, maskiner
og transportmidler 2 431 41 9,00

Salg av aksjer og andeler Kjøp av aksjer og andeler 1 738 817,00

Avdrag på formidlings/startlån 2 628 357,90 Utlån formidlings/startlån 3 085 346,00

Avdrag på sosial lån 4 800,00 Utlån sosial lån 28 500,00

Avdrag på utlånte egne midler 1 327 019,81 Utlån egne midler 3 110 000,00

Avskrivning formidlings/startlån Avskrivning innlån 109 384,75

Avskrevet utlån egne midler 165 965,75 Oppskriving utlån 19 547,53

Bruk av midler fra eksterne lån 8 205 032,09 Avdrag på eksterne lån 11 379 416,25

UB Pensjonsforpliktelse (netto) 5 783 619,00 UB Pensjonsforpliktelse (netto)

Aga pensjonsforpliktelse 815 491,00

31 .12.2012 Balanse 31 .12.2012 Balanse

Kapitalkonto 23 396 692,13 (underskudd i kapital)
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Note 8 — Regnskapsprinsipper

Regnskapet er utarbeidet i henhold til
bestemmelsene i kommuneloven,
forskrifter og god kommunal regnskapsskikk.

Regnskapsprinsipper

All tilgang og bruk av midler i løpet av året som
vedrører kommunens virksomhet fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet.
Regnskapsfø ring av tilgang og bruk av midler
bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke,
kun ved endring i regnskapsprinsipp. Dette blir
kommentert i note i års regnskapet.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger er regnskapsført brutto.
Dette gjelder også interne finansierings
transaksjoner.

Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet,
enten de er betalt eller ikke.

For lån er kun den delen av lånet som faktisk
er brukt i løpet av året ført i
investeringsregnskapet. Den delen av lånet
som ikke er brukt, er registrert som
memoriapost.

I den grad enkelte utgifter, utbetalinger,
inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes
eksakt ved tidspunktet for
regnskapsavleggelsen, registreres et anslått
beløp i årsregnskapet.

Klassifisering av anleggsmidler og
omløpsmidler

I balanseregnskapet er anleggsmidler
eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for
kommunen.

Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer
knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon,
samt markedsbaserte verdipapirer som inngår i
en handelsportefølje er omløpsmidler.

Andre markedsbaserte verdipapirer er
klassifisert som omløpsmidler med mindre
kommunen har foretatt investeringen ut fra
næringspolitiske eller samfunnsmessige
hensyn. I slike tilfeller er verdipapirene
klassifisert som anleggsmidler.

Andre fordringer er omløpsmidler dersom disse
forfaller til betaling innen ett år etter
anskaffelsestidspunktet. Ellers er de
klassifisert som anleggsmidler.

Kommunen følger KRS (F) nr 4;
Avgrensningen mellom driftsregnskapet og
investeringsregnskapet.

Standarden har særlig betydning for skille
mellom vedlikehold og påkostning i forhold til
anleggsmidler. Utgifter som påløper for å
opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå
utg iftsfø res i d riftsreg nskapet. Utgifter som
representerer en standardheving av
anleggsmiddelet utover standarden ved
anskaffelsen utgiftsfø res i investerings
regnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i
balansen.

Klassifisering av gjeld

Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i
kommunelovens § 50 med unntak av
likviditetstrekkrettighetllikviditetslån
jfr kl §50 nr5.
All annen gjeld er kortsiktig gjeld.
Neste års avdrag på utlån inngår i
anleggsmidler og neste års avdrag på lån
inngår i langsiktig gjeld

Vurderingsregler

Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler er
vurdert til virkelig verdi.

Utestående fordringer er vurdert til pålydende
med fradrag for forventet tap.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk
levetid avskrives med like store årlige beløp
over levetiden til anleggsmiddelet.
Avskrivningene starter året etter at
anleggsmiddelet er anskaffet?
tatt i bruk av virksomheten.

Avskrivningsperiodene er i tråd med § 8 i
forskrift om årsregnskap og årsberetning.
Vurderingene for eiendeler gjelder tilsvarende
for kortsiktig og langsiktig gjeld.
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seivkost etter retningslinjer gitt av Kommunal
Opptakskost utgjør gjeidspostens pålydende i og regionaldepartementet i dokument H-2140,
norske kroner på det tidspunkt som gjelden januar 2003.
oppstår.

For de tjenestene kommunen selv har valgt å
Låneomkostninger (gebyrer, provisjoner mv.), kreve brukerbetalinger etter selvkostprinsippet
samt over- og underkurs er finansutgifter og følges samme retningslinjer.
inntekter. Over- og underkurs periodiseres
over lånets løpetid som kortsiktig fordring/gjeld Mva-plikt og mva-kompensasjon
etter samme prinsipp som gjelder for
obligasjoner som holdes til forall. Kommunen følger reglene i mva-loven for de

tjenesteområdene som er omfattet av loven.

For kommunens øvrige virksomhet krever
Selvkostberegninger kommunen mva-kompensasjon.

Mottatt kompensasjon for betalt mva er
Innefor de rammer der seivkost er satt som finansiert av kommunene gjennom redusert
den rettslige rammen for hva kommunen kan statstilskudd i inntektssystemet.
kreve av brukerbetalinger beregner kommunen
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Note 9 — Seivkost

Etterkalkyle av selvkost for betalingstjenestene vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing i Nesset
kommune er utført i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester
(H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet, januar 2003). Kommunen benytter selvkostmodellen
Momentum Selvkost Kommune for å påse at retningslinjene etterfølges.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av de gebyrene
som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har dermed ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.
For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen etterskuddsvis utarbeide en selvkostkalkyle som viser
seivkostresultatet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens
ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som tabellen under viser, ikke være
direkte sammenlignbare.

Eksempel Regnskapsresultat Selvkostkalkyle
I Gebvrinntekter I 8 800 000 I 8 800 000 I
, driftsinntekter I 20 000 I 20 000 II1!ilI• [E

Dnftsinntekter 8820000 8820 OOi$
Direkte drittsutgifter 5 700 000 5 700 000
Avskrivningskostnad 1 750 000 1 580 000
Kalkulatorisk rente 0 1 140 000
Indirekte

ftsutrfterneUo)
0 240 000

L ‘FII :I[isZ’I’I’
Resultat 1 370 000 160 000

I selvkostkalkylen inngår regnskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv regnskapsmessige
avskrivninger, kalkulatoriske avskrivninger og rentekostnader, samt fordelte indirekte driftsutgifter
(administrasjon).

For kalkulatoriske avskrivninger skal det gjøres fratrekk av fremmedfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad
er ikke et element i driftsregnskapet og skal reflektere alternativavkastningen kommunen går glipp av ved at
kapital er bundet i anleggsmidler. Rentekostnaden beregnes med basis i investeringenes
restavskrivningsverdi og en kalkylerente (3-årig statsobligasjonsrente + 1 prosentpoeng).

Retningslinjene fastsetter også regler for fordeling av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i
selvkostgrunnlaget. Videre bestemmer retningslinjene at eventuelle overskudd skal avsettes til bundne
selvkostfond. Et overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av
en femårsperiode. Dette innebærer at hvis kommunen har overskudd som er eldre enn fire år så må disse i
sin helhet gå til reduksjon av gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som
stammer fra 2012 i sin helhet være disponert innen 2017.

I forkant av budsjettåret m kommunen estimere drift- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode
slik at kommunen er i stand til å vedta gebyrsatser som gir full inndekking av alle kostnader. Det er en rekke
faktorer som kommunen ikke rår over i forhold til budsjettering. De største usikkerhetene er gjerne knyttet til
hva periodens kalkylerente blir samt at antall brukere og forbruk kan variere fra år til år. Kommunens
målsetting er at det over en femårsperiode skal være minst mulig svingninger i de kommunale gebyrene.
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Seivkostetterkalkyle 2012

ésUItat

SçIvkoond 01,01
I -1+ Bruk av/avsetning til selvkostfond

$ØI*osonc

Etterkalkylen for 2012 er basert på regnskap per 8. februar.

Selvkostfondprognose

Som det fremgår av figuren har kommunen lagt opp til en disponering av selvkosttondene som gjør at alle
overskudd/underskudd er utlignet ved utgangen av 2017.

Vj1j11 I;f.t4—1 Iii1rnTi1TIrn irn

Gebyrinntekter 4 090 261 1 27551 358764 1 242 596 530 240 10 726 254

øvrige driftsinntekter 62 850 0 197 394 260 244

•]Tlc. IIcIIh I-;’Ä4.1 ii.r WZi$$
Direkte drittsutgifter 3 412 661 1 14484 393045 1 156 166 670 289 10 314 418

Avakrivningskostnad 677 404 233 05 0 0 910 456

Kalkulatorisk rente (2,44%) 470 566 16281 0 3 791 637 174

Indirekte netto driftsutgifter 378 591 60 390 163 09 66 421 60 987 729 479

Indirekte avskrivningskostnad 49 289 12 242 1 49 644 10 695 74 363

Indirekte kalkulatorisk rente (2,44 %) 32 762 9 824 79 341 5 654 49 370

tiTrti 4’P.Fk 1cI 1,I$1:} I’-I7 b1 P-IW’
+1- Kalkulert renteinntektl-kostnad selvkostfond (2,44%) 30 737 29 376 12 408 11 484 7 408 91 413

+ Tilskuddlsubsidierino 875 000 0 0 0 0 875 000

37 575 -318 287 -495 773 30 507 -16 372 -762 350
82,7 / 78,6 ‘ 87,6 ‘ 101,6 t’ 96,8 / 86,4 ‘

12409451 1363072 756410 455390 311797 4127614
37 575 -318 287 -495 773 30 507 -16 372 -762 350

1 278 520 1 044 785 260 638 485 898 295 425 3 365 265

Selvkostfond 31.12
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Note 10 — Anleggsmidler

Tekst Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Anskaffelseskost
13541 357 12311 286 3773731 211 666117 118910725

Akkumulerte avskrivninger
-9513881 -4731 186 -2188632 -48458458 -25496172

Tilgang i regnskapsåret
769 332 980 350 986 475 2 460 565 1 202 384

Avgang i regnskapsåret

Avskrivninger i
regnskapsåret -1 197 670 -1 045 062 -188 687 -5 136 272 -2 378 212

Nedsknvninger
0 0 0 0

Reverserte nedskrivninger
0 0 0 0 0

Bokført verdi 31.12 3 599 137 7 515 389 2 382 887 160 531 953 92 238 725

Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens §
8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivningsplan:

Avskrivn. EiendelerAnleggsmiddel-gruppe
plan

Gruppe i 5 år: EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.

Gruppe 2 10 år:
Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy og
transportmidler og lignende.

Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg
Gruppe 3 20 år: (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, torbrenningsanlegg og

lignende.

Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier og
Gruppe 4 40 år: ledningsnett og lignende.

Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sjukeheim
Gruppe 5 50 år: og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og

lignende
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Note 11 — Langsiktig gjeld — fordeling mellom långivere

. Rente Renter per . Regnskap RegnskapLangiver
vilkår 31.12.2012

Bundet til
2012 2011

Kommunalbanken as Flytende 2,25 % 1 11 120 480 42 181 350

Kommunalbanken as Fast 5,40 % 08.10.2013 44 753 290 46 670 490

Kommunalbankenas Fast 3,55% 02.12.2016 11 290880 11 618160

Kommunalbanken as Fast 3,64% 19.06.2015 44 719 700 45 979 420

Husbanken Flytende 1,99 % 1 540 710 i 652 350

KLP Kommunekreditt as Fast 3,85 % 12.12.2018 15 030 779 15 713 979

KLP Kommunekreditt as Fast 5,22 % 07.10.2018 4 524 378 4 725 464

KLP Kommunekreditt as Fast 3,83 % 07.09.2016 24 375 000 25 000 000

KLP Kommunekreditt as 0 71 823 953

Mardølafondet 0 400 000

Lånegjeld til investeringer: 257 355 217 265 765 166

Husbanken - Start- og formidlingslån Flytende 1,99% 17 096 951 18 175 803

Lånegjeld totalt: 274 452 168 283 940 969

Kommunen har en fastrente andel på 38,8 prosent ved utgangen av året. Dette er i tråd med
kommunens finansreglement pkt. 7.5.c som sier at kommunens gjeidsportefølje skal ha en
fastrenteandel på minimum 35 prosent.

Som følge av tapsdeling med Husbanken har Husbankens tap medført en nedskriving av kommunens
lån til utlån (formidlingslån) med kr 109 384. Kommunens tap på kr 133 128 er delvis finansiert med
tapsfond, kr 76 000.

Kommunen er i tillegg gjennom sine eierandeler i interkommunale selskap ansvarlig for sin andel av
selskapets gjeld. Gjelden betjenes av selskapet:

Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) har per 31.12.12 et lån på
kr42592 670. Nesset kommunes eierandel er på 6,1%.

Note 12 — Minimumsavdrag

Kommunens varige driftsmidler; inventar, utstyr, transportmidler, faste eiendommer og anlegg har en
bokført verdi på kr 280 218 444 per 1.1.2012. Veid levetid (inkl, tomt) for disse anleggsmidlene er på
36,3 år.

Beregnet avdrag: kr 280 218 444 /36,3 = kr 7 719 516
Innbetalt i år 2012 kr8409949

Kommunen har i henhold til dette ivaretatt kommunelovens § 50 nr. 7 a om at gjenstående løpetid for
kommunens samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunens
anleggsmidler ved siste årsskifte.
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Note 13 — Ytelser til ledende personer og kontrollorganer

Beløp kr

Ordfører 675 864

Varaordfører 67 586

Rådmann 768 600

Totalt til ledende personer per 31.12.2012 1 512 050

Honorar for regnskapsrevisjon 138 600

Honorar for forvaltningsrevisjon 88 200

Andre oppgaver revisor 25 200

Kontrollutvalgssekretær 53 700

Totalt til kontrollorganer for 2012 305 700
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Note 14 — økonomiske data gjennom 5 år

Del 1: DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAP -5 ÅR
(BELØP 11000 KRONER)

DRIFTSREGNSKAP 2008 2009 2010 2011 2012

Statlig rammeoverføring 56 435 65 995 69 009 87 250 93 952
Skatter m.v., netto 60330 68 192 67474 64 512 67316
Andre driftsinntekter 85 148 91 600 104 920 92280 89767
SUM driftsinntekter 201 913 225 787 241 403 244 042 251 035
SUM driftsutgifter 204 024 214 471 228 047 238 614 255 080

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -2111 11316 13356 5428 -4045

Renteutgifter 13 733 9405 10 013 10 906 9953
Renteinntekter 13093 11188 8612 8268 5573
Netto Renteutgifter 640 -1 783 i 401 2 638 4 380

Avdrag på lån og utlàn 7826 8865 11379 9429 11549
Mottatte avdrag på utlån - utlån 1 045 1142 i 475 i 289 i 373
= Netto gjeldsavdrag 6 781 7723 9904 8 140 10 176

Avskrivninger 6 201 6 397 7 471 9 124 9 946

NETTO DRIFTSRESULTAT -3 331 11 773 9 522 3 774 -8 655

INVESTERINGSREGNSKAP 2008 2009 2010 2011 2012

Brutto investeringsutgifter 23 719 45 044 54614 29468 6399
Utlån, aksjekjøp 2 589 2 578 i 478 2 050 4 824
Diverse utgifter 2 376 2 744 i 868 3 686 2 969
Avsetninger 1 670 5256 18 0 0

SUM FINANSIERINGSBEHOV 30354 55 622 57 978 35204 14 192

Bruk av eksterne lån 22 196 40 052 49 193 27 676 8 205
Tilskudd og refusjoner 0 1 401 3 335 0 203

Salg av eiendom/tomter m.v 193 932 423 1119 6
Bidrag fra driftsregnskapet 0 223 i 900 i 303 509

Mottatte avdrag på utlån av egne midler,
samt aksjesalg 4 474 10 309 1 715 4 604 2 587
Bruk av tidligere avsetninger 889 2 723 1 394 502 2 682
Bruk av likv.res., Udisponert (-) / Udekket
(÷) 2602 -18 18 0 0

SUM FINANSIERING 30354 55 622 57978 35 204 14 192
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Del 2: BALANSEREGNSKAP -5 ÅR
(BELØP 11000 KRONER)

EIENDELER

Omløpsmidler
Herav korsiktige fordringer

2008 2009 2010 2011 2012

82614 110591 117003 115264 99467
19010 27709 35332 22595 20487

Anleggsmidler
Herav utlån

460424 515187 583339
61 310 61 275 61 486

593282 614051
57 858 59 975

SUM EIENDELER 543 038 625 778 700 342 708546 713518

GJELD OG EGENKAPITAL

Sum langsiktig gjeld

2008 2009 2010 2011 2012

414359 472316 533360 584828 602399

51 081

0
6 178

0

812
-4 565

0
70 604

53 568
0

5 662
0

812
-4 566

0
26 402

42 403
0

4 980

0

812
-4 566

0
23 397

Kassakredittlån 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 36 199 43 365 42 872 41 840 44 093

Sum kortsiktig gjeld 36 199 43 365 42 872 41 840 44 093

92480 110097 124110 81878 67026Sum bokført egenkapital
Herav:
Fond
Regnskapsmessig underskudd
Regnskapsmessig overskudd
Ikke disponert/udekket invesest.regnsk.
Endring regnskapsprinsipp Drift
Endring regnskapsprinsipp Investering
Likviditetsreserver

Kapitalkonto

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

36 389 42 832
0 0

1117 8181
-2602 18

1 801 812

-4 565

-3528 0
59303 62819

543038 625778 700342 708546 713518
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Del 3: NØKKELTALL -5 ÅR
(BELØP 11000 KRONER OG PROSENT)

2008 2009 2010 2011 2012

DRIFTSREGNSKAPET
Brutto driftsres. i % av driftsinntektene -1,0 5,0 5,5 2,2 -1,6
Netto renter/avdrag i % av driftsinntektene 3,7 2,6 4,7 4,4 5,8
Netto driftsres. i % i driftsinntektene (måltall: min 3%) -1,6 5,2 3,9 1,5 -3,4

INVESTERINGSREGNSKAPET
Brutto inv.utg. i % av driftsinntektene 11,7 19,9 22,6 12,1 2,5

BALANSEREGNSKAPET

Lånegjeld (indikator SSB):
Brutto lånegjeld (2.41-2.49) 195 260 232 064 271 661 283 941 274 452
- Utlån (2.22) 61 310 61 275 61 486 57 858 59 975
-ubruktelånemidler(2.91) 13238 19948 20625 17949 11744
= Netto lånegjeld 120 712 150 841 189 550 208 134 202 733

Innbyggertall pr. 31.12 3076 3074 2988 3004 2995
Netto !ånegjeldpr. innbygger i kroner 39243 49 070 63437 69286 67690

Netto lånegjeld i % av driftsinnt. (måltall: max 50%) 59,8 66,8 78,5 85,3 80,8

Arbeidskapitalens driftsdel:
Sumomløpsmidler 82614 110591 117003 115264 99467
-ubruktelånemidler 13238 19948 20625 17949 11744
- investeringsfond og bundne driftsfond 35 789 39 692 39 432 41 987 35 608
= Netto omløpsmidler drift 33 587 50 951 56 946 55 328 52 115
- kortsiktig gjeld 36 199 43365 42872 41 840 44093

= Arbeidskapitalens driftsdel -2 612 7586 14074 13 488 8 022

AKs driftsdel i % av driftsinntekter (måltall: min. 5%) -1,3 3,4 5,8 5,5 3,2

Fond:
Disposisjonstond 600 3140 11649 11581 6795
Bundnedriftsfond 26010 27929 28854 31911 28139
Ubundne investeringsfond 1 528 3 104 2672 2 672 2 141
Bundne investeringsfond 8 251 8 659 7 906 7 404 5 328
Sum fond 36 389 42 832 51 081 53 568 42 403

Disp.fond i % av driftsinntektene (måltall: min. 4%) 0,3 1,4 4,8 4,7 2,7

Regnskapsresultat:

Akkumulert netto regnskapsresultat 1117 8 181 6 178 5 662 4 980

Akk. netto regnskapsres. i % av driftsinnt. 0,6 3,6 2,6 2,3 2,0
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Mardolafondet

Regnskap 2012 Regnskap 2011

RESULTATREGNSKAP

Renteinntekter, utbytte 753 263 831 543

Tilskudd 0 0

Drittsutgifter 388 870 363 120

Herav tap på utlån 0 0

Resultat 364 393 468 423

KAPITALKONTO

Spesifikasjon av endring på kapitalkonto

Mottatt avdrag på lån i 327 020 1198 858

Utlån 3110000 349850

Kjøpt aksjer 1 200 000 500 000

Salg av aksjer 0 0

Tap på utlån, aksjer og andeler 25 966 126 940

Endring på kapitalkonto (del av egenkap) 2 957 014 -475 948

BALANSE

EIENDELER

Anleggsmidler 10 470 136 7 513 122

Utlån 7706136 5949122

Aksjer og andeler 2 764 000 1 564 000

Omlopsmidler 16289 823 18890 006

Kortsiktige fordringer 18514 445 842

Aksjer og andeler 0 0

Kasse, postgiro, bankinnskudd 16 271 309 18444 164

SUM EIENDELER 26 759 959 26 403 128

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 26 376 076 26 037 649

Fondskapital 15 905 939 18 524 527

Kapitalkonto 10470 136 7513 122
Gjeld 383 883 365 479

Kortsiktig gjeld 383 883 365 479

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 26 759 959 26403 128

Fondskapitalen består av:

Driftsfond 13207147 14625734

Investeringsfond 2 698 793 3 898 793
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Miljøfondet Regnskap 2012 Regnskap 2011

Resultatregnskap

Renteinntekter, utbytte 225 172 251 777

Driftsutgifter 81172 9 843

Tilskudd til lag og organisasjoner 381 359 72 525

Resultat -237 359 169 409

Balanse

Fondskonto for drift 6 152 805 6 390 164

Anleggsmidler (aksjer /andeler) 0 0

Fondskonto for investering 1 500 000 i 500 000

Miljofondet totalt 7652805 7 890 164

Kraftfondet
Resultatregnskap 2012 - til disposisjon

Saldo 1.1 2 364 954

- Utbetalinger i henhold til vedtak 7 926 290

- Tap 0

+ Tilbakebetalt lån mv. 56 364

+ Konsesjonsavgifter (31.12.) 7680614

= Saldo 31.12 2175642

Totalt innbetalt til Kraftfondet 7 736 978

Av saldo 31.12. er følgende disponert 914 409

Fortsatt disponibelt 31.12. i 261 233

Utviklingsfondet
Resultatregnskap 2012 - til disposisjon

Inntekter (erstatningskraft) 560 386

- Tilsagn i året, korrigert for tilbakeført tidligere år 537 224

= Netto (del av kommunens merinntekt) 23 162

Gjeld: ubetalte tilsagn 1.1 1 031 295

- Utbetalt i året 253 514

= Gjeld: ubetalte tilsagn pr 31.12 777 781

Utviklingsfondet 1.1 65633

Bevegelse i året -40 408

Utviklingsfondet 31.12 25 225
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Kommunerevisjonsdistrikt 2 Telefon: 71111451 -direkte
KOMMUNE

Telefon: 7111 1000-hovedkontor

Møre og Romsdal
Organisasjonsnr.: 976 663 268

12 AK. ZU1

Til kommunestyret i Nesset kommune Kopi:
Kontro1lutvalge
Formannskapet
Administrasjonssjefen
Kommune

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato
SigmundHarneshaug R3/20l2 Molde, 11. april2013

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Nesset kommune som viser kr 185 635 342 til fordeling drift og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr4 980 142. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember
2012, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Admin istrasjonssjefens ansvarfor årsregnskapet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende
fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern
kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskilck i Norge, herunder
International Standards on Auditing. Revisj onsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å irmhente revisjonsbevis for beløpene og
opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasj on, enten det skyldes
misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er
relevant for kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk
for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering
av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av
ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Kommunerevisjonsdistrikt 2 i (2) Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Suimdal,
Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna
Rådhusplassen I
6413 MOLDE



Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konldusj on.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifler og gir i det alt vesentlige en
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Nesset kommune per 31. desember 2012, og av
resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrifl og god
kommunal regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger
til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet
stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrolihandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

distriktsrevisor / statsautorisert revisor

Kommunerevisjonsdistrikt 2 2 (2) Molde, Aukra, Vestnes, Rauma, Sunndal,
Møre og Romsdal Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE
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Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Rådhusplassen 1
6413 MOLDE

Side 1 av 2 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes

Nesset kommunestyre
v/ordfører

Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato
2013-086/ÅSE 1543-210&13 Molde, 05.05.2013

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL NESSET KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 
FOR 2012

Kontrollutvalget har i møte 30.04.2013 i sak 11/13 behandlet Nesset kommunes årsregnskap 
for 2012.

Grunnlaget for behandlingen har vært regnskapet, revisors beretning, datert 11. april 2013, 
revisors brev av 22. april 2013 og rådmannens årsmelding for 2012.
I tillegg har revisjonen, rådmann og økonomisjef supplert utvalget med muntlig informasjon 
om aktuelle problemstillinger.

Årsregnskapet, som består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomiske oversikter og noter er avlagt av rådmannen og økonomisjef. 

Nesset kommunes driftsregnskap for 2012 viser kr 185 635 343.- til fordeling til drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 4 980 142.-. Netto driftsresultat er negativt med 
kr 8 654 553.-. Årets bruk av disposisjonsfond utgjør 10,9 mill. kroner mens overføringene til 
investeringsregnskapet utgjør 0,5 mill. kr. mot budsjettert 0,9 mill. kroner.  

Enhetene har i 2012 hatt god budsjettstyring og det fremkommer kun små avvik mellom 
budsjett og regnskap som i de fleste tilfeller viser et mindreforbruk. Det er redegjort for den 
enkelte enhet i rådmannens årsmelding. 

Kontrollutvalget har påsett at kommuneregnskapet er revidert på en betryggende måte. Etter 
revisjonens mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk. 

Etter utvalgets gjennomgang av årsmelding og regnskap, samt revisors beretning, mener 
kontrollutvalget at årsregnskapet for 2012 gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Nesset 
kommunes virksomhet i 2012 og for kommunen sin økonomiske stilling pr. 31.12.2012.  

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og 
revisjonsberetningen, datert 11. april 2013, har kontrollutvalget ikke merknader til Nesset 
kommunes regnskap for 2012.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner årsregnskapet for Nesset kommune 
for 2012 slik det er avlagt.

Kontrollutvalget i Nesset 

kommune 

Sekretariatet:
Telefon: 71 11 14 52 - direkte
Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord
Telefaks: 71 11 10 28
Mobil: 99 70 80 19
E-post: aase.eriksen@molde.kommune.no



Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
Møre og Romsdal

Side 2 av 2 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
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Kontrollutvalget i Nesset, 

30.04.2013

Paul E. Nauste (s)
leder

Kopi:
Formannskapet



Nesset kommune Arkiv: 210

Arkivsaksnr: 2013/98-37

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Nesset formannskap 47/13 16.05.2013

Nesset kommunestyre 30.05.2013

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 7/13 21.05.2013

Utvalg for teknisk, næring og miljø 3/13 23.05.2013

Råd for eldre og funksjonshemma 2/13 29.05.2013

Årsmelding Nesset kommune 2012

Vedlegg
1 Elektronisk årsmelding for 2012

Rådmannens innstilling

Kommunens årsmelding for 2012 godkjennes.

Saksopplysninger

Rådmannen har utarbeidet årsmelding for 2012 jfr. Kommunelovens § 48 nr. 1 som fastslår
kommunens plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning. Kommunelovens § 48 nr 5 gir videre
anvisning om innholdet i årsberetningen.
Her heter det at: ” I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme
kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke
fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller
fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt
for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det
gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er
iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre
forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven
og i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven”. Sitat slutt.



Årsmeldingen er administrasjonens tilbakemelding til kommunestyret, og er en viktig del av
kommunens styringssystem. Ordføreren har likevel en naturlig plass i årsmeldingen som kommunens
øverste politiske ansvarlige. Kirkelig Fellesråd er tatt inn som en del av kommunens årsmelding i og 
med at kommunen finansierer virksomheten.
Årsregnskapet legges fram som egen sak, men vi har tatt inn sentrale nøkkeltall fra regnskapet i
årsmeldinga. Driftsregnskapet for 2012 avsluttes med et mindreforbruk (regnskapsmessig overskudd) 
på kr 4,980 mill, mens korrigert netto driftsresultat er negativt med kr 5,269 mill.

I årsmeldingen er aktiviteten og virksomheten i året som er gått evaluert i forhold til kommunens
6 hovedmål som gjaldt for 2012. Årsrapporten er detaljert og omfattende. Dette er gjort for at
politikere og ansatte skal få en grundig og detaljert informasjon om kommunen både når det gjelder
overordnede styringssystemer, tjenestebeskrivelser i enhetene, ressursbruk og målsetninger for
driften.
Vekstkommuneprogrammet er et viktig prosjekt for utvikling av Nesset kommune, og programmet har
fått et eget kapitel i årsmeldingen. Behandlede styresaker følger som vedlegg i årsmeldingen.

Vi ønsker at årsmeldingen skal fungere som et oppslagsverk for våre politikere, ansatte, innbyggere og
andre samarbeidspartnere gjennom hele året. Derfor inneholder den vesentlig mer informasjon enn det
som er lovbestemt.
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Årsmeldingen gir en beskrivelse av hva  Nesset kommune 
produserte og leverte i 2012. Årsmeldingen beskriver også 
ressursbruk, kvalitet og omfang av tjenestene. Brukerne av 
kommunale tjenester vil alltid være hovedfokus i årsmeldingen. 
Bak dette ligger også ønske om å tydeliggjøre at kommunen er 
til for å dekke innbyggernes behov for ulike tjenester.

Kommunens grunnleggende organisasjonsfilosofi APRIL lever 
daglig i organisasjonen. Denne filosofien står for Anerkjennelse, 
Pålitelighet, Respekt, Interesse og Løsningsorientert. APRIL 
skal synliggjøres i alt vi gjør både i forhold til våre brukere og i 
forholdet til hverandre som kollegaer. 

Årsmeldingen er også tenkt som et informasjonsdokument 
for ansatte, kommunens innbyggere, politikere og næringsliv 
gjennom beskrivelsen av de kommunale enheter og oppnådde 
resultater i 2012. 

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

17. mars 2012

Liv Fleischer Husby
rådmann 

INTRODUKSJON
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OG POLITISK ORGANISASJONSKART

Formannskap (7)
Utvalg for 

helse, oppvekst og kultur (7)
Utvalg for 

teknisk, næring og miljø (7)

Kommunestyre (21)

KontrollutvalgAd hoc-utvalg

Arbeids miljø-
utvalg

Ungdommens
kommunestyre

Administrasjons-
utvalg

Råd for eldre og
funksjonshemma

2011-2015
KOMMUNESTYRET
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Roar Flataker, Høyre

Stephan Berg, Høyre
medlem av Utvalg for helse, omsorg 
og kultur (HOK)

Marte M. Evensen, Høyre

Ola Einar Stolsmo, Høyre Lynn Brakstad, KrF
medlem av Formannskapet

Arild Svensli, Innbyggerlista
medlem av Utvalg for teknisk, næring 
og miljø (TNM)

Rolf Jonas Hurlen,Høyre
ordfører

Magne Bugge, Høyre
leder av Utvalg for teknisk, 
næring og miljø (TNM)

Marit-Solveig Finset, Høyre
leder av Utvalg for helse, omsorg og 
kultur (HOK)

Aina T. Remmen, FrP
medlem av Utvalg for helse, omsorg 
og kultur (HOK)

Gunvor Gussiås, KrF
nestleder av Utvalg for helse, omsorg 
og kultur (HOK)

Mellvin Steinsvoll, Ap
medlem av Formannskapet

Audhild Nauste, Ap
medlem av Formannskapet

Paul E. Nauste, Ap
leder av Kontrollutvalget

Karianne Rindli, Ap
medlem av Utvalg for helse, omsorg 
og kultur (HOK)

Kari P. F. Øverås, Sp
medlem av Formannskapet

Jan Rindli, Sp
nestleder av Utvalg for teknisk, 
næring og miljø (TNM)

Lilly P. K. Svensli, Ap
medlem av Formannskapet

Stein Ivar Bjerkeli, Ap
medlem av Utvalg for teknisk, 
næring og miljø (TNM)

Edmund Morewood, Sp
varaordfører

Anders Torvik, Ap
medlem av Utvalg for helse, omsorg 
og kultur (HOK)
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 Nesset kommune 
– 1048 km2

I 1964 ble kommunene Vistdal og Eres-
fjord slått sammen med daværende 
 Nesset kommune.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Folketallsutvikling
31.12.2012 var det 2995 innbyggere i 
 Nesset. Etter svært positive tall i juli 
med 3022 innbyggere, endte vi året med 
en reduksjon på 9 personer i forhold til 
2011. Som en ser av tabellen er det man-
ge som velger å flytte til og fra kommu-
nen vår i løpet av året.

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

De største 
utfordringene i dag
Antall arbeidsledige i  Nesset økte som 
følge av finanskrisen, men arbeids-
ledigheten har gått forsiktig ned igjen i 
både i 2011 og 2012 til et nivå rundt 2,4 %. 
For 2012 ble det en folketallsreduksjon 
i  Nesset på -9 personer. Det er en av de 

største utfordringene både på kort og 
lang sikt å arbeide for økt tilflytting og 
gode boforhold for å få flere innbyggere 
i  Nesset.

Vi ser at det er viktig å ha fokus på 
tilrette legging for boligutvikling i kom-
munen. 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 hjem-
me 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. 

Etterspørselen etter barnehageplasser 
i Eidsvågområdet er større en tilbudet, 
og det må derfor arbeides med å finne 
løsninger både på kort og lang sikt. God 
tilgang på barnehageplasser er en av 
nøklene til folketallvekst i kommunene. 
 
 
De største 
utfordringene mot 2020
Utvikling av det lokale næringslivet, flere 
arbeidsplasser, legge forholdene til rette 
for folketallsvekst, beholde og  rekruttere 
kompetent arbeidskraft i kommunal 
tjenesteproduksjon er noen stikkord for 
de største utfordringene slik vi ser det 
fram mot 2020.

FAKTA OM  NESSET

Folketallsutvikling 2012

Folketal pr. 
01.01.2012 Fødte Døde

Fødsels 
overskudd

Inn
flyttere

Fra 
utlandet Utflyttere

Til 
utlandet

Netto  
innflytting

Folke
tilvekst

Folketal pr. 
31.12.2012

3 004 30 35 -5 111 22 115 4 -4 -9 2 995
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Eikesdal utan telefon 
etter Dagmar
I Eikesdalen har ein vore utan 
stabilt telefonsamband sidan andre 
juledag. Og Telenor kan ikkje love 
retting med det første.

– Det har ikkje vore så kjekt. 
 Særleg med tanke på om noko 
skulle skje, så ein akutt skulle ha 
bruk for hjelp, seier Siw Maridal 
Bugge på Finnset, inst i Eikesdalen.

 Nessets nye rådmann 
Liv Fleischer Husby (57) er ansatt som 
ny rådmann i  Nesset. 

Fleischer Husby hadde konkurranse 
fra seks andre søkere til den ledige 
stillingen som rådmann i  Nesset. Hun 
avløser Rigmor Brøste Kjersem som 
begynner i stillingen som assisterende 
fylkesmann i Møre og Romsdal 1. juni.

Også den nye rådmannen er rekruttert 
fra rådhuset i Molde der hun har vært 
kontroller siden 2007.  Nessets nye 
rådmann satser på å være en lagspil-
ler, og gleder seg til å komme i gang 
med det seksårige åremålet.

 – Vil ha ungdomsklubb
Siden ungdomsklubben «Akutten» 
ble nedlagt, har ungdommene 
i  Nesset saknet et tilholdssted. 
 Problemet har vært å få et egnet 
lokale til formålet.

Nå håper Erik Rød Skjørsæther, 
Anna Frydenlund, Vibeke Remmen 
og andre ungdommer at de skal få 
lov til å bruke telebygget i Eidsvåg, 
der aktivitetstjenesten holdt til før.

Flerbrukshallen i  Nesset må utsettes
Kommunen mottok nylig et brev fra NVE 
(Norges vassdrags- og energi direk-
torat), der de påpeker faren for kvikklei-
reskred i Eidsvåg, og de råder kommu-
nen å avvente bygging av flerbrukshall til 
det er gjort en fullstendig kartlegging.

I kommunestyremøtet orienterte ord-
føreren om samtalen med NVE.
– Det NVE ser for seg som en løsning 

er at det blir kjørt kartleggingspro-
gram av NGI, på oppdrag fra NVE. 
Feltarbeidet har tenkt å starte i april/
mai, uavhengig av hallen. Det  betinger 
at vi er nødt til å gjennomføre et for-
program for å få en endelig  avklaring. 
Det blir kjørt parallelle løp, der NGI 
kjører sitt arbeid, uten kostnad for 
kommunen. Det må utarbeides et 
konkurransegrunnlag.

Ny styreleiar
Turid Leirvoll Øverås frå  Nesset 
er valt til ny styreleiar i Bjørnson-
festivalen. 

Ho representerer  Nesset kommune 
som er ein av stiftarane saman med 
Molde kommune. Øverås arbeider 
som kulturkonsulent i  Nesset og er 
ansvarleg for Bjørnsonfestivalen 
sine arrangement der.

Hektisk helg i 
Nederland
Delegasjonene fra Surnadal og 
 Nesset er på plass i Nederland i 
håp om å få familier til å flytte til 
regionen vår. 

Ordførerne Mons Otnes og Rolf 
Jonas Hurlen leder hver sin dele-
gasjon under den store skandina-
viske reiselivsmessa i Hoevelaken 
i Nederland. Messa startet fredag, 
og det er ventet at rundt 2500 
personer kommer innom i løpet av 
helga. Surnadal var representert 
også under fjorårets messe med 
det resultat at flere potensielle 
tilflyttere har besøkt kommunen. 
Noen har bosatt seg i kommunen.

Vekstkommune-
programmet forlenges 
ut 2013
–  Nesset er på rett veg, det fikk 
vi en bekreftelse på da Regional- 
og Næringsutvalget i Møre og 
 Romsdal fylkeskommune, vedtok å 
finansiere en forlengelse av perio-
den til Vekstkommuneprogrammet 
med ett år og fire måneder, til ut 
2013. I perioden programmet har 
vært etablert, har det vært en 
utvikling i kommunen, og det er 
foretatt mange og store satsinger, 
sier John Helge Frøystad.

Romsdals Budsikke 13.01.2012:

Driva 02.02.2012:

Driva 20.01.2012:

Driva 30.03.2012: Driva 29.03.2012:

Driva 21.01.2012:

Driva 10.02.2012:

JANUAR

FEBRUAR

MARS
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Felles legevakt i gang
Rbnett besøkte legevakta ved Molde 
sjukehus det aller første vaktdøgnet 
for den felles ordningen som omfatter 
40.000 innbyggere.

Nattevaktene var på plass, det sam-
me var daglig leder Roy Skarshaug 
for anledningen. I lokalene sto en stor 
bukett tulipaner, og en kake pyntet med 
«plaster» og «sprøyter» ble hentet fra 
kjøleskapet.

Det har vært en rolig vakt så langt. 
En kom med glasskår i foten, en med 
øresmerter, en med tung pust, og en 

eldre person med omgangssjuke ble 
sendt rett til sjukehuset, sa legevakt-
lege Signe Hjorth Husøy, som til daglig 
er fastlege i  Nesset.

30 leger – 9 sjukepleiere
Hun er en av de ca. 30 fastlegene i 
de fire kommunene som skal dekke 
opp turnusen i legevaktsamarbeidet. 
Sammen med seg natt til torsdag hadde 
hun Guri Unjem, en av de ni sjuke-
pleierne som kun skal jobbe i legevakt-
samarbeidet. Den niende og siste blir 
ansatt snart.

Gir bort tre millioner 
Kreftsjuke Inge Witzøe (60) i Eidsvåg 
har bestemte seg for å gi bort hele sin 
formue på rundt tre millioner kroner 
til et legat som skal støtte ungdom 
fra gamle  Nesset som vil ta høgere 
 utdannelse. – Jeg håper avgjørelsen 
min blir satt pris på, sier giveren. 

I stiftelsesdokumentet står det at 
 Familien Witzøes Legat skal ha til for-
mål å støtte ungdom fra gamle  Nesset 
kommune som søker utdannelse ved 
høgskole eller universitet. Det er kun 
ungdommer som kommer fra gamle 
 Nesset som kan søke.

Takket Rigmor for 
innsatsen
Avtroppende  Nessetrådmann 
Rigmor Brøste ble behørig takket 
av som rådmann under torsdagens 
kommunestyremøte. – Jeg har hatt 
flotte år i  Nesset, fastslo hun. 

Avtroppende rådmann Rigmor 
Brøste fikk et stort bilde av fjellet 
Skjorta med teksten April i som 
 avskjedgave. Det var en rørt råd-
mann som takket for seg etter seks 
år i kommunen.

Innføring av papirløse 
møter i  Nesset
Torsdag 12. april fikk formann-
skapets medlemmer i  Nesset utdelt 
hvert sitt lesebrett eller iPad. Det 
var satt av tid til opplæring i møtet, 
og for flere av politikerne var dette 
første møte med lesebrett.

Pris til Eirawater
Driftige vanngründere og dyktige de-
signere har lagt grunnlaget for det som 
kan bli et nytt eksporteventyr i Møre og 
Romsdal. Nå har Eirawater fra Eres-
fjord mottatt det ettertraktede Merket 
for god design for flaskevannet Eira.

Fremtiden ser lys ut for Eira og 
selskapet som står bak, Eirawater 

AS. Produktet deres, kvartsfiltrert 
grunnvann fra Eresfjord, har endelig 
fått en innpakning som står i stil med 
innholdet. Profilerte kokker jubler over 
smaken og flere anerkjente restau-
ranter og hoteller tilbyr nå vannet til 
sine gjester.

Romsdals Budsikke 12.04.2012:

Driva 21.05.2012:

Driva 31.05.2012:

 Nesset kommune 13.04.2012:Driva 18.04.2012:

APRIL

MAI

Foto: Marit Heiene 
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– Trist å miste skolen
Eikesdal skole i  Nesset legges ned fra 
skoleåret 2013. – Trist å være med på 
en slik beslutning, sier trebarnsfar 
Bård E. Oppigard. 

Neste skoleår har skolen i Eikesdal 
fem elever og året etter fire elever. I 
årene som kommer synker elevtallet 
til 0. Rådmannen går derfor inn for at 
en forbereder opphør av skoledriften 
fra skoleåret 2013/2014.

Rådmannen sier i sin vurdering at når 
elevtallet blir så lite, vil det være ei 
stor utfordring å opprettholde et godt 

læringsmiljø, og at den faglige bred-
den vil være sårbar med så få lærere. 
Under formannskapsmøtet torsdag 
orienterte den nye rådmannen, Liv 
Husby, om at det går mot nedleggelse 
for skolen i Eikesdal neste år.

- Dette med hensyn til kvalitet som 
skal gis til elevene og nedgangen i 
antall elever. Vi håper på en ryddig 
prosess fram til nedleggelse neste 
høst, sier hun, og viser til at partene 
i møtet var enige om at skolen skal 
legges ned.

Olsokfeiring i sommersol
På  Nesset prestegard starter olsokfeiringen på søndagskvelden kl. 20 med 
olsokgudstjeneste med sokneprest Bjørn Hovde og Geir Berg på trøorgel.

– Etter gudstjenesten tar vi «kirkekaffen» på Prestneset om været er lagelig. 
Der blir det også grillmat. På neset har vi to store bål vi skal tenne. De laget vi 
etter at vi ryddet i fjøra etter stormene i vinter, sier Bjørn Ølander, formidler ved 
Romsdalsmuseet.

På Tjellekleiva var det lagt opp til tradisjonell familiedag med auksjon, salg av 
rømmegrøt og grillmat og leker fra lørdag formiddag.

Navn på alle veger
 Nesset har startet det omfattende 
arbeidet med å navnsette alle veger i 
kommunen. Navneutvalget i  Nesset 
kommune laget ei liste på alle veger ut 
ifra høringsutkastet.

– Det kom inn mange gode og begrun-
nete forslag på veger da lista var ute 
på høring. Det kom også forslag på 
flere veger enn det som var listet opp, 
slik at enkelte lange veger ble delt 

opp i kortere veger. Det ble dermed 
flere vegnavn enn det vi opprinnelig 
startet med, sier kulturkonsulent Turid 
Øverås, som sitter i navneutvalget.

Lista med vegnavn ble behandlet i 
navneutvalget og er nå sendt til steds-
navntjenesten i Midt-Norge.

 Nesset kommune håper å ha satt navn 
på alle veger innen 2013. 

Minnes totalavholdstid
Søndag 17. juni 1900 gikk IOGT- 
losjen i Eresfjord og DNT-laget på 
Bugge hverandre i møte på den 
nyåpnete vegen langs fjorden. På 
avholdsfolkets demonstrasjons-
dag, møttes godtemplarene og 
avholdsfolket på Buggestranda 
og i Eresfjord, og hadde et stevne 
sammen som sies å ha vært svært 
vellykket. 

Søndag den 17. juni 2012, på dagen 
112 år etter det minneverdige 
stevnet, blir den nye Godtemplar-
hammeren høgtidelig avduket 
som et verdig, varig og lett synlig 
monument. 

Ordførerturen 2012
Søndag 1. juli var ordfører Rolf 
Jonas Hurlen turvert for ca 30 
 personer i alle aldre og fra flere 
kommuner som var med til Varg-
haugen på Vistdalsheia.

I  Nesset legges den årlige 
«ordfører turen» til ett av årets 
Stikk-UT! turmål.

Driva 08.06.2012:

Romsdals Budstikke 28.07.2012:

Driva 02.08.2012:

Driva 15.06.2012:

 Nesset kommune 13.07.2012:

JUNI

JULI

AUGUST
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Rundt 300 møtte fram da den nye turvegen til Mardalsfossen ble åpnet
Lovordene haglet både over entrepre-
nører og initiativtakere under arrange-
mentet som var stelt i stand i anledning 
vegåpningen. Den gamle stien fram 
til fossen er kronglete og eksklude-
rende for folk som er dårlige til beins. 
Den rundt to kilometer nye turvegen 
framstår til sammenlikning som en 
autostrada. De rundt 9000 som har 
besøkt fossen så langt i år har kunnet 
spasere på fin og grei grusveg det mes-
te av strekningen. Noen hundre meter 
fra fossen krysser vegen elva Mardøla 
med ei solid trebru. Derifra og opp er 
det litt brattere og smalere, men altså 
ikke verre enn at det går greit å trille 
med seg ei barnevogn helt oppunder 
duskregnet fra fossen.

Landbrukspris til  Nesset kommune
 Nesset kommune har fått tildelt 
Fylkes mannens vandrepris for godt 
utført håndtverk innen landbruksfor-
valtningen.

Landbruksdirektør Anne 
Berit Løset sa i sin be-
grunnelse ved utdeling 
av prisen: «Landbruks-
forvaltninga i  Nesset 
kommune har i mange 
år gjort godt og grundig 
arbeid med både miljø-
saker, tilskotforvaltning 

og utviklingsarbeid.  Nesset kommune 
viser ryddig og grundig saksbehand-
ling innan sine fagområde, og er gode 
å samarbeide med». 

Vedtok forbud 
mot røyk og snus
Vedtaket, som ble fattet enstemmig 
i dag, innebærer i praksis at alle 
ansatte som har betalt lunsjpause, 
ikke kan røyke eller bruke andre 
tobakksvarer, som snus, skrå-
tobakk og lignende, på jobb. De får 
heller ikke forlate arbeidsplassen 
for å nyte tobakk.

Dermed er  Nesset blitt en røykfri 
kommune.

Marte vant boligtomt
Fredag ble det klart at Marte Meisingset 
Evensen trakk det lengste strået blant 
elevene som gikk ut av grunnskolen i 
2009. Marte har vært leder i ungdom-
mens kommunestyre i  Nesset, og ble 
valgt som fast kommunestyrerepresen-
tant for  Nesset Høyre i fjor høst.

 – Skikkelig artig, smiler Marte 
 Meisingset Evensen. 18-åringen ble den 
andre vinneren av ei kommunal bolig-
tomt gjennom «Tomtesjansen» i  Nesset. 

– Det er flott utsikt her, men jeg vil helst 
bo i Eresfjord. Uansett et flott initiativ 

fra kommunen dette, sier Marte – som 
har fått seg jobb som lærervikar i Vist-
dal kommende skoleår.

Driva 11.08.2012:

 Nesset kommune 06.09.2012: Driva 26.09.2012:

Driva 17.08.2012:

SEPTEMBER

Turveien ble åpnet av ass. fylkesmann Rigmor Brøste. Fotograf: Pia Therese Nordli
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Ungdommens kommune-
styre for 2012-2013
Det nye UKS for kommende 
 periode er valgt! Ordførar er Erik 
Rød Skjørsæther og varaordførar 
er Vibeke Remmen.

Vurderer å selge
 Nesset prestegard kan bli lagt ut for 
salg. Bispedømmerådet mener boligen 
er ubeboelig for en ny prestefamilie 
slik den i dag framstår.

Seniorrådgiver Terje Skaug i Opp-
lysningsvesenets fond møtte nylig 
representanter for kommunen, Roms-
dalsmuseet og brukerstyret for  Nesset 

prestegard. Skaug sier han der signal-
iserte at salg er et alternativ dersom 
presten ikke lenger skal bo der.

INGEN BAKGÅRD
Stor aktivitet i Eidsvåg – Nessets 
sentrum.

Da fylkesplansjefen uttalte at Nesset 
mangler et skikkelig sentrum, trodde 
ikke sentrumsutviklerne i Eidsvåg at 
de leste riktig.

 – Vi er ikke tapere, vi er vinnere. 
Plansjefen bommer. Her skjer det mye 
positivt, slår John Helge Frøystad i 
Nesset kommune fast.

Må ha mange nye 
arbeidstakere
 Nesset kommune står foran en be-
tydelig utskifting av arbeidsstokken 
de nærmeste åra. – Utfordringen 
blir å gjøre oss attraktive nok, sier 
personalsjef Anne Karin Sjøli. 

– I løpet av den kommende tiårs-
perioden er det 90 arbeidstakere 
i  Nesset kommune som kan gå av 
med avtalefestet pensjon. Nå er det 
slett ikke sikkert at det er alle som 
ønsker det, men vi må være forbe-
redt på det. Da gjelder det å gjøre 
seg attraktiv som arbeidsgiver. Vi 
kommer til å trenge arbeidstakere 
i alle sektorer framover, sa Sjøli til 
de frammøtte.

 Nesset kommune 01.10.2012: Driva 26.10.2012:

Driva 31.12.2012:

Romsdals Budsikke 16.11.2012:

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

Håper på lys i Bjørnsons hjem

Kraftsatsning
Over 100 millioner kroner er investert 
i de to småkraftverkene som i går 
ble åpnet i Kanndalen og Dokkelva i 
Eresfjord.

Mange flere småkraftverk er i gang 
i Nesset. – Småkraftverkeventyr er 
i emning i Nesset sier ordfører Rolf 
Jonas Hurlen

Romsdals Budstikke 13.09.2012:
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Årsmeldingen viser at det er mye å glede 
seg over i  Nesset, og at vi har mange 
dyktige og engasjerte ansatte som står 
på for at kommunen skal kunne levere 
gode tjenester.

Liv F Husby ble ansatt som rådmann i 
 Nesset den 1. juni i en åremålsperiode på 
7 år. Hun har mye erfaring fra kommunal 
drift gjennom flere ledende stillinger i 
Molde kommune. Det å være rådmann i 
en liten kommune og ha oversikt og kon-
troll over de fleste fagfelt er en krevende 
oppgave. Rådmannen har kommet godt i 
gang og framstår som en tydelig leder.

Avisen Kommunal Rapport gjennom-
fører evalueringer av kommunenes 
års meldinger. I 2011 ble vår årsmelding 
testet. Vi scorer 4 på terningen, noe som 
viser seg å være absolutt godkjent sam-
menlignet med de øvrige kommunene i 
landet. Av positive tilbakemeldinger kan 

det nevnes: «Årsmeldingen er noe av det 
flotteste jeg har sett.» Selv om mye er 
veldig bra har vi fortsatt et forbedrings-
potensial: «Jeg savner resultatmål for 
tjenestene. Nesten alle målene gjelder 
administrative forbedringstiltak.»

Kommunestyret har fulgt opp kritikken 
som går på resultatmål og målstyring 
gjennom vedtak om å videreutvikle det 
systemet vi har i dag. Selv om arbeidet 
kanskje ikke har vært godt nok fulgt opp 
det siste året, blir det arbeidet med å få 
på plass et måle- eller kvalitetssystem 
i årsmeldingene som bedre viser om 
utviklingen innenfor de ulike tjenesteom-
rådene går i ønsket retning. 

Politisk virksomhet
Året 2012 har vært et år med god politisk 
aktivitet. Spesielt kan det nevnes at det 
har vært lite med forfall til møtene, og 

Årsmeldingen har i sin form og innhold blitt et viktig oppslagsverk som 
gir oss omfattende informasjon om kommunens virksomhet gjennom 
året. Gjennom årsmeldingene til de ulike enhetene får vi som politikere 
viktige historiske fakta, som sammen med kommunens økonomiplan 
og øvrige planverk er med på å legge grunnlaget for den videre poli-
tiske aktiviteten i arbeidet med å utvikle kommunens tjenestetilbud og 
 Nesset som en attraktiv bo- og arbeidskommune.

ORDFØREREN 
HAR ORDET

Politiske råd og utvalg

Antall møter Antall saker

2010 2011 2012 2010 2011 2012

Kommunestyre 8 8 9 124 154 143

Formannskap 14 11 12 149 151 141

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

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

Arbeidsmiljøutvalget 4 1 3 21 8 18

Administrasjonsutvalget 4 4 3 22 21 11

Eldrerådet 
– Råd for eldre og funksjonshemma 

2 3 2 9 10 9

Klagenemnd - rett til helsehjelp 1 0 0 1 0 0

Ungdommens kommunestyre 3 5 5 17 21 27
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i flere møter har både formannskap og 
kommunestyre vært fulltallig med sine 
faste representanter. Antall møter og 
saker i kommunestyre og formannskap 
er stort sett som tidligere år. En tydelig 
tendens i kommunestyret er at stadig 
mer av tiden blir brukt til å svare på inn-
meldte spørsmål fra politikerne. 

Utvalg for helse, oppvekst og kultur har 
hatt en betydelig økning i antall saker, 
mens Utvalg for teknisk, næring og miljø 
har hatt en nedgang i antall møter og 
saker til behandling. Antall møter og sa-
ker varierer også noe i de øvrige utvalg-
ene. Dette kan skyldes flere forhold. En 
forklaring kan være at aktivitet og antall 
saker som trenger politisk behandling 
varierer fra år til år. En annen kan være 
sammenhengen mellom de administra-
tive ressursene og saker til politisk 
behandling. 

I året ble Eldrerådet og Råd for funk-
sjonshemma slått sammen til Råd for 
eldre og funksjonshemma. Kraftutvalget 
ble lagt ned og oppgavene ble overført til 
formannskapet. Arbeidsmiljøutvalget ble 
erstattet av Hovedarbeidsmiljøutvalget. 

Kommunestyrene i kommunene i Roms-
dal samt Eide og Gjemnes hadde felles 
møte i Molde den 7. mars 2012. Tema var 
folkevalgtopplæring, fokus på interkom-
munalt samarbeid og regionsutvikling. 
Konklusjonene fra fellesmøtet ble fulgt 
opp av eget vedtak i kommunestyret om 
å styrke og utvide det interkommunale 
samarbeidet for å løse de utfordringene 
kommunene og regionen står framfor.

Formannskapene i Sunndal og  Nesset 
har hatt et felles møte den 20. septem-
ber 2012. Her ble det tatt opp saker og 
samarbeid som går på felles utfordrin-
ger som Aurarevisjonen, Aursjøvegen, 
Aura Næringshage AS og status på 
 kommunale samarbeid. Fellesmøtet ga 
uttaler til fylket om samferdsel og til 
utviklingsplan for Helse Møre og Roms-
dal HF. 

Saksutredningene og protokollene fra 
de ulike politiske møtene er lagt ut på 
kommunens hjemmesider under fanen 
Politikk og Politiske saker. Her ligger det 
også opptak fra kommunestyremøtene 
som egne lydfiler.

Ordføreren er alltid godt for-
beredt! Her med Kvikklunsj på 
toppen av Skarven i Romsda-

len med utsikt mot  Nesset. 
Freia laget reklamefilm for 

Kvikklunsj med naturskjønne 
opptak i fra Eikesdalen høsten 

2012. En flott reklame også 
for vår kommune!
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Økonomi
Regnskapet for den politiske virksom-
heten viser et mindre forbruk på regulert 
budsjett på kr 28 817- og en økning fra 
2011 på kr 168 622-. Økningen i ram-
men skyldes i hovedsak at føringen av 
pensjons- og forsikringskostnadene er 
flyttet fra fellesutgifter og utgiftsført på 
politisk virksomhet.

Fra 1.1.2013 er det lagt opp til en økning 
av rammen for politisk virksomhet på kr 
360 000-. Dette som en følge av vedtak i 
kommunestyret om revidering av godt-
gjørings reglement for folkevalgte.

Kommunestyret gjorde i 2012 vedtak om 
innføring av papirløse møter og kjøp av 
lesebrett for kommunestyre, formann-
skap, Utvalg for teknisk, næring og miljø 
og Utvalg for helse, oppvekst og kultur. 
Denne investeringen forventes å kunne 
gi reduserte kostnader, raskere distri-
busjon av møtedokumentene, og ser så 
langt ut å være et godt verktøy for det 
politiske arbeidet.

Regnskapet for kommunens totale 
virksomhet viser et overskudd på 4,98 
millioner kroner mot 5,66 millioner 
kroner i 2011. Enhetene hadde en samlet 

innsparing på kr 3,81 mill kroner. Noe 
som kan tilskrives dyktige og lojale en-
hetsledere og en økonomiavdeling med 
god styring og kontroll. Overskuddet for-
ventes avsatt til disposisjonsfondet, som 
pr 31.12.2012 viste 6,8 mill kroner mot 11,6 
mill kroner i 2011.

For budsjettåret 2013 vedtok kommune-
styret å balansere budsjettet med bruk 
av disposisjonsfondet på kr 2,7 mill 
kroner. Dette viser hvor godt det er å 
ha et disposisjonsfond i reserve mot 
økonomiske svingninger samtidig som 
kommunens økonomiske handlefrihet 
blir ivaretatt. Selv om vi år om annet 
finner det nødvendig å måtte bruke 
av disposisjonsfondet for å balansere 
budsjettet og økonomiplanen er det viktig 
at fondet ikke blir en sovepute. Nødven-
dige tiltak for å balansere budsjettet må 
erfaringsmessig iverksettes gjennom 
prosesser som involverer både ansatte 
og politikere.

Folketallsutvikling
Kommunene sin attraktivitet og suksess 
blir i mange sammenhenger målt i utvik-
lingen i folketallet. Selv om vi framstår 
som en kommune med gode tjenestetil-

Folketallsutvikling

Krets 2007 +/ 2008 +/ 2009 +/ 2010 +/ 2011

Ranvik 68 2 70 4 74 -5 69 3 72

Tjelle/Gussiås 109 9 118 -7 111 2 113 0 113

Rød/Høvik 342 -31 311 18 329 -16 313 2 315

Eidsvåg 1 098 26 1 124 -30 1 094 -26 1 068 24 1 092

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

Eidsøra 308 2 310 12 322 3 325 -1 324

Bugge 75 -1 74 2 76 2 78 -2 76

Vistdal 270 11 281 -1 280 -13 267 -3 264

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

Eikesdal 78 2 80 -5 75 -5 70 -2 68

Folketall 3 061 15 3 076 -2 3 074 -86 2 988 16 3 004

Økonomisk resultat

2012 2011

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Politisk virksomhet 2 009 183 2 038 000 28 817 1,4 % 1 840 561

Ordføreren hedrer vinnere av NM 
Telemark 2012
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bud og et godt omdømme, er det tydelig-
vis ikke nok for å lykkes med å stabilisere 
og snu utviklingen i folketallet. Arbeids-
plasser, tilgang på boliger og sentrums- 
og bygdeutvikling er viktige forhold som 
det arbeides med og som i sum vil kunne 
være med på å påvirke folketallet.

Kommunestyret vedtok fra 1.1.2012 
en  organisasjonsendring som gikk på 
et sterkere fokus på lokalsamfunns-
utvikling gjennom opprettelsen av 
 avdelingen Samfunn og utvikling. 
Gjennom et bedre administrativt sam-
arbeid og samhandling mellom  Nesset 
 Næringsforum, Vekstkommune-
programmet og utviklingsressursene i 
kommune organisasjonen er hensikten 
at kommunen i større grad enn tidligere 
skal være pådriver og tilrettelegger for 
tiltak som kan føre til vekst og utvikling.

Fylkesstatistikken for 2012 over syssel-
satte i kommunen viser et tilnærmet 
uendret antall pendlere ut av kommu-
nen fra 46,7 % til 45,9 % i 2011. I samme 
periode har antallet pendlere inn til 
kommunen økt fra 13,7 % (130 personer) 
til 17,0 % (174 personer).

 
Utfordringer
Kommuneplan for  Nesset kommune 
2012 – 2020 ble vedtatt av kommunestyret 
i møte den 29. mars 2012. Del områdene 
Eikesdal alpin, ervervsområde  Aurstupet, 
sykkelsti Torbuhalsen, boligareal Langset 
og område for oppdrettsanlegg i Fress-
vika ble oversendt til Miljøverndeparte-
mentet for endelig behandling. Her er 
det planlagt befaring i områdene med 
Miljøverndepartementet i juni 2013.
Kommuneplanen vil være det viktigste 
styringsverktøyet vi har de nærmeste 
årene for utviklingen av kommunen. I 
kommuneplanen er vi tydelige på at vi 
ønsker å snu befolkningsnedgangen, 
stabilisere folketallet og framstå som en 
attraktiv kommune med gode kommuna-
le tjenestetilbud, et desentralisert boset-
tingmønster og vekst i næringslivet. 

Arbeidsgiveravgiften
Dette vil være av de viktigste nærings-
politiske sakene i  Nesset i 2013. Vi er inne 
i det siste året hvor næringslivet i kom-
munen betaler 10,6 % i arbeidsgiveravgift. 

Fra og med 1.1.2014 vil næringslivet og 
kommunen måtte betale 14,1 % i arbeids-
giveravgift. Formannskapet har opprettet 
et eget utvalg som arbeider for en lavere 
arbeidsgiveravgift. Arbeidet er rettet både 
mot fylke, politikerne på Mørebenken og 
Kommunal- og regionaldepartementet. 

Sentrums og bygdeutvikling
Arbeidet med sentrumsplan, flerbruks-
hall, strandpromenade og badestrand 
stoppet opp i 2012 som en følge av krav 
fra NVE om nødvendige grunnunder-
søkelser i Eidsvågområdet. Saken 
ble behandlet i kommunestyret den 
12.4.2012. I april 2013 forventes det at 
arbeidet med grunnundersøkelsene skal 
være avsluttet. Etter et års utsettelse er 
det viktig og nødvendig å kunne viderefø-
re arbeidet med å planlegge og bygge et 
sterkt sentrum. 

Det er ellers hyggelig å registrere at det 
skjer ting i sentrum: Europris satser i nye 
lokaler, Bunnpris og Monter er i ferd med 
å utvide sine virksomheter, og det plan-
legges og bygges leiligheter som aldri før.

Det er også gledelig å registrere at 
prosjektet «Folk i alle hus» har blitt en 
suksess. Så langt er det solgt 15 små-
bruk rundt om i kommunen. Mange av 
disse har fått fast bosetting. Prosjektet 
ble i 2012 utvidet til også å omfatte hus 
og eneboliger som står tomme. 

I kommuneplanens arealdel har vi 
fått avsatt områder til boligbygging i 
alle bygder. Det er områder for spredt 
boligbygging og områder som vil kreve 
reguleringsplan. Områdene represente-
rer en betydelig tomteressurs, og er en 
nødvendig satsing for at flere skal kunne 
bygge og bo i bygdene våre.

15             agenda             offentlig næringsutvikling

E t  a n n o n s E b i l a g  f r a  M a g n E t  M E d i a

Som mange distriktskommuner har Nesset  
kommune utfordringer med fraflytting og ned-
gang i  arbeidsplasser. Kommunen arbeider nå 
med å snu utviklingen, men ordføreren frykter 
store konsekvenser ettersom Kommunal- og  
regionaldepartementet fra nyttår 2014 har 
pålagt dem 14,1 prosent i arbeidsgiveravgift.

Viktig virkemiddel
– Den differensierte arb-
eidsgiveravgiften er et 
av de viktigste distrikts-
politiske virkemidlene vi 
har for å legge til rette for 
arbeidsplasser og tilflytt-
ing til landkommunene, 
sier ordfører Rolf Jonas 
Hurlen (bildet).

Nesset oppfylte i 2004 de to kriteriene som ble 
lagt til grunn for den differensierte arbeidsgiver-
avgiften med lavt folketall og varig befolk- 
ningsnedgang.

– Vi opplever det som veldig tilfeldig at vi nå 
skal havne i høyeste avgiftssone, sier Hurlen.

Ønsker dialog
I 2010 var Nesset en av de ti kommunene i landet 
med størst nedgang i folketallet. I NHOs rang-
ering av kommunenes næringsutvikling i 2012, 
havnet Nesset på 418. plass. Nå kjemper de for 
bedre rammevilkårene for næringslivet.

Fylket tar Nesset kommunes innspill om endring 
av den differensierte arbeidsgiveravgiften  
videre til departementet, som deretter skal 
forhandle med EU.

– Jeg føler fylket er enige med oss om at det er 
avgjørende for næringslivet og tilflyttingen i 
kommunen at vi får et konkurransefortrinn 
gjennom en lavere arbeidsgiveravgift. Det 
neste er å overbevise departementet om at  
lavere avgift vil være god medisin for vekst og 
utvikling i Nesset, sier ordføreren.

Reiste til Stortinget
Odd Arne Langset er medeier av Langset- 
konsernet med 800 ansatte i hele landet. Før 
drev han en av hjørnesteinsbedriftene i Nesset, 

og var blant annet på Stortinget for å påvirke 
arbeidsgiversatsen i kommunen.

– Tidligere har jeg engasjert meg veldig i denne 
problemstillingen, ettersom det er helt urimelig 
at Nesset skal ha høyere avgift enn for eksempel 
industrikommunen Sunndal, som er nærmeste 
nabo, sier Langset.

Roser kommunen
Langset berømmer Nesset kommune for å ta 
tak i problemstillingen.

– I dag er det dyrere å drive virksomhet i Nesset 
enn i nabokommunene. Derfor la jeg ned virk-
somheten i Nesset. At kommunen engasjerer 
seg og tar problemet på alvor er et positivt og 
viktig signal for oss som næringsdrivende, sier 
Langset.

Han fremhever Nesset som en kommune 
med gode tjenestetilbud og en flott natur, 
men påpeker at de også i fremtiden vil tape  
arbeidsplasser og innbyggere om ikke noe blir 
gjort med arbeidsgiveravgiften.

Les mer på www.nesset.kommune.no

Kjempermot
skyhøy arbeidsgiveravgift
EU skal i løpet av 2013 vurdere ordningen med den differensierte arbeidsgiveravgiften. 
Nesset kommune er i utgangspunktet pålagt høyeste sats – men gjør nå alt for å unngå dette.

Av: Janne G. Sørgulen

 janne@magnetmedia.no

Alumox AS er en av flere bedrifter som må betale 14,1 prosent i arbeidsgiver-
avgift fra 01.01.2014, om ikke Nesset kommune får endret føringene fra EU.

Faksimile fra bilag til DN

Kommunestyret er nå papirløst. 
All saksgang er elektronisk.
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Samhandlingsreformen
Vi har lagt bak oss det første hele driftsåret 
med Samhandlingsreformen. Erfaringene 
så langt tyder på at vi har taklet utfor-
dringene med utskrivingsklare pasienter, 
sjukehusinnleggelser og det forebyggende 
folkehelsearbeidet på en tilfredsstillende 
måte til beste for våre innbyggere. 

 Nesset vedtok i kommunestyremøte den 
29. mars en egen ordning med inter-
kommunalt legevaktsamarbeid på natt 
og helg med kommunene Molde, Eide og 
Fræna. Evalueringen av ordningen skal 
legges fram til politisk behandling i kom-
munestyrets møte i juni 2013. Beman-
ningssituasjonen og arbeidsbelastningen 
ved legekontoret vil være avgjørende for 
hvilken legevaktsordning som er mulig. 

Stadig flere oppgaver i tilknytning til 
samhandlingsreformen blir overført 
kommunene. Kommunen skal enten 
alene eller sammen med andre kommu-
ner innen 2016 ha etablert et tilbud om 
øyeblikkelig hjelp. Skal vi kunne etablere 
et slikt tilbud vil vi ha utfordringer med 
å få på plass igjen egen døgn bemannet 
legevakt og kunne bygge enda mer 
kompetanse. Det er åpenbart at en slik 
satsing innenfor rimelighetens grenser 
vil kunne gi et løft og synerger i Enheten 
for helse- og omsorg. Alternativet er 
samarbeid med andre kommuner. 

Felles sjukehus for 
Nordmøre og Romsdal
Kommunestyret ga i møte den 8.novem-
ber en høringsuttale til Utviklingsplan 
for Helse Nordmøre og Romsdal HF. 
Kommune styret mener at ett felles 
sjukehus vil kunne gi det mest fremtids-
rettede og beste sjukehustilbudet for 
regionen og våre innbyggere. Kommune-
styret er også tydelige på at det nye 
sjukehuset må plasseres på Hjelset.

Selv om det i planprosessen for nytt 
sjukehus er lagt opp til tomtevalg først i 
2015, vil et nytt felles sjukehus plassert på 
Hjelset være et viktig bidrag til vekst og 
utvikling i  Nesset kommune. Det er mye 
usikkerhet og vil bli mye usikkerhet knyt-
tet til både framdrift, økonomi, lokaliser-
ing og bygging av det nye sjukehuset. For 
 Nesset vil utfordringen være å bidra til at 
sjukehuset blir plassert på Hjelset. 

Gode kommunale tjenestetilbud
Årsmeldingen viser at det arbeides godt 
rundt om på enhetene med de kom-
munale tjenestetilbudene. Engasjerte 
og dyktige medarbeidere rundt om på 
enhetene er våre viktigste ressurser. Full 
barnehage dekning, enda bedre skoler, 
legevakt, samhandlingsreform, kommu-
neøkonomi og arbeidet med Samfunn og 
utvikling vil være noen av sakene i tiden 
som kommer. 

Som liten kommune er vi avhengige av å 
søke samarbeid med andre kommuner 
for å kunne gi våre innbyggere best mu-
lige tjenester. Vi har pr dags dato ca 40 
ulike formelle samarbeidsordninger med 
våre nabokommuner. Det ser ikke ut til 
å bli mindre i årene som kommer. En av 
utfordringene i de ulike samarbeidsord-
ningene kan være mangel på muligheten 
for lokalpolitisk styring og kontroll. 

Vi ser også at vi på flere områder er satt 
under press fra sentrale myndigheter: 
Vi må kjempe for å beholde lensmanns-
kontoret, Opplysningsvesenets fond 
ønsker å kvitte seg med prestegarden, 
og erfaringene med kommuneplanar-
beidet viser at kommunenes sjølråderett 
er sterkt svekket til fordel for stadig mer 
statlig overstyring og kontroll.

Omdømme
I  Nesset har det over flere år vært arbei-
det med omdømme. Og vi har lykkes! Vi 
har lært oss at omdømme bygges milli-
meter for millimeter og rives kilometer 
for kilometer. Dette er viktig lærdom å 
ta med seg ut til folket og i det politiske 
arbeidet. Et godt omdømme vil være ve-
sentlig i arbeidet med å framstå som en 
attraktiv kommune og å skape tilhørighet 
og stolthet for oss som bor her.

Sluttord
Ordføreren vil til slutt benytte anled-
ningen til å takke politiske kollegaer, 
kommunens ansatte, næringslivet og 
alle ildsjelene i frivillige i lag og organi-
sasjoner som står på for at  Nesset skal 
være en kommune hvor vi alle trives og 
har det bra. Det er artig å være ordfører 
i en kommune med så mange dyktige og 
engasjerte folk! 
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Det utføres mye godt arbeid i  Nesset 
kommune og det ytes tjenester av svært 
god kvalitet. Men dette koster også, noen 
vil si mer enn nødvendig. KOSTRA-sam-
menligningene viser at vi har høye kost-
nader både innenfor pleie- og omsorg, 
barnehage og skole i forhold til mange 
andre kommuner. En må derfor i de 
neste år ha fokus på å tilpasse aktivitets- 
og tjenestetilbudet ytterligere i forhold 
til kommunenes inntektsramme. Når 
det er sagt, så leverte alle enhetene et 
regnskap innefor sine tildelte økonomis-
ke rammer. Det viser et bilde av beviste 
og dyktige stabs- og enhetsledere som 
er i stand til god planlegging igjennom 
hele året. 

Regnskapet for kommunen under ett, 
viste et mindreforbruk på kr. 4,98 mill., 
noe mindre enn i 2011 hvor resultatet var 
kr. 5,66 mill., men likevel ett resultat 
kommunen skal være godt fornøyd med. 
Kommunestyret skal behandle sak om 
årsregnskap i mai 2013 og rådmann-
ens innstilling vil være som tidligere 
år, at overskuddet settes av til dispo-
sisjonsfond. Disposisjonsfondet er en 
viktig buffer i forhold til uforutsigbare 
hendelser i løpet av året og gir kom-

munen handlingsrom for å møte nye 
utfordringer. 

Den største økonomiske utfordringen i 
2012 var Samhandlingsreformen. Flere 
var engstelige for kostnadene ved å ha 
ferdigbehandlede pasienter liggende 
på sykehuset, men dette forble med 
bekymringene. Kommunen har kun hatt 
noen få liggedøgn tidlig på året som 
vi ble belastet for. Ellers så har alle 
ferdigbehandlede pasienter fått et godt 
tilrettelagt tilbud i kommunen innen for 
gitte frister. En større utfordring har 
Medfinasieringsordningen gitt oss. Her 
skal kommunen dekke 20 % av kost-
naden ved innleggelser og polikliniske 
behandlinger ved sykehusene. Dette er 
uforutsigbare kostnader som kommunen 
kun i et langsiktig forebyggende arbeid 
kan påvirke. Det har derfor vært viktig 
å synliggjøre viktigheten av folkehelse-
arbeidet i alle våre tjenesteområder 
samt å påpeke den enkelte innbyggers 
ansvar for egen helse. 

 Nesset kommune har Folkehelse-
koordinator i 50 % stilling som er organi-
sert i avdeling for Samfunn og utvikling 
og er rådmannens rådgiver på området 

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

RÅDMANNEN HAR ORDET

Hva er du stolt av at kommunen fikk til i 2012?
Som rådmann er jeg stolt av at vår kommune yter så gode og helhetlige tjenester til våre innbygge-
re. Vi er en liten kommune som skal gi de samme tjenestetilbudene som større kommuner, dette 
krever ansatte med god kompetanse og helhetlig løsninger på tvers av tjenesteområdene – og det 
gjøres!

Hva er de største utfordringene i 2013?
En god og sunn økonomi er avgjørende for et fortsatt godt tjenestetilbud. Utfordringen blir å tilret-
telegge for et økonomisk handlingsrom ved å jobbe smartere og mer økonomisk effektivt. Dette vil 
kreve en nøye gjennomgang av først og fremst de store tjenesteområdene.

Vi vil i året som kommer arbeide for å skaffe oss et elektronisk verktøy for systematisk kvali-
tetsstyring. Et slikt system vil gi mulighetene for felles prosedyrebibliotek, avvikshåndtering, 
risikovurdering og rapportering. Anskaffelsen skal gjøres i fellesskap med IKT Orkidé. 

Avklaringen rundt grunnundersøkelsene er avgjørende for fremdrift i flere av de større prosjekte-
ne, og utfordringen blir å ha nok ressurser tilgjengelig samtidig når klarsignalet går. 

Liv Fleischer Husby
Rådmann
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folkehelse. Kommunen har siden 2010 
forpliktet seg til partnerskapsavtale med 
Møre og Romsdal fylkeskommune for 
gjennomføring av  «God helse program-
met». Folkehelse vil være et viktig fokus-
område de neste årene og kommunen 
må trekke inn alle tjenesteområder for å 
legge til rette for at innbyggerne lett kan 
ta selvstendige valg som fremmer helse 
gjennom alle livets faser. 

Året har vært preget av byggestans i 
Eidsvåg sentrum mens en venter på 
pålagte grunnundersøkelser i forhold 
til kvikkleireuttredelser. Dette har satt 
flere større prosjekt på vent i 2012, som 
ferdigstillelse av sentrumsplanen og 
tilrettelegging av flerbrukshall, strand-
promenade og badeplass. Analyse av 
resultater fra grunnundersøkelsene er 
først ventet ferdige midtsommer 2013.

Barnehagen i Eidsvåg fikk våren 2012 
flere avvik fra både Arbeidstilsynet og 
Kystlab som omhandlet for lite areal 
for arbeidsplasser for ansatte og areal 
nok til barn med spesielle behov. Det 
har vært arbeidet bredt og krevd mye 
ressurser med å utarbeide flere alter-
nativer for å finne gode løsninger for å 
lukke disse avvikene som vil kreve større 
areal til barnehagedrift totalt. Arbeidet 
har innbefattet både barnehage, skole og 
kulturskole for å se på samlet areal-
bruk, kvalitet og økonomi. Arbeidet har 
involvert både politikere, tillitsvalgte og 
ansatte som har deltatt i arbeidsgrup-
per. Kommunestyret behandlet saken 

i desember, men ønsket ytterligere 
informasjon før avgjørelse. Saken skal 
opp til ny behandling mars 2013. For å 
lukke avvikene midlertidig, har en flytte 
en avdeling fra barnehagen til små-
skolen. Her disponerer nå barnehagen to 
klasserom, noe som fungerer svært bra, 
men som også gir høyere driftsutgifter 
for barnehagen.

Jeg startet opp som ny rådmann i  Nesset 
kommune 1. juni og fikk en fantas-
tisk mottagelse fra både politikere og 
ansatte. Alt var lagt til rette for at jeg 
rask skulle få oversikt over kommunens 
oppgaver og tjenesteproduksjon. Jeg 
ser med glede at kommunen har dyktige 
og svært kompetente ledere og med-
arbeidere. Dette sikrer høy faglighet på 
de tjenester som ytes til kommunens 
innbyggere. 

Tilstedeværelse for ansatte i arbeid lig-
ger på 92,04 % som er omtrent det sam-
me som året før. Det betyr at fra været 
er stabilt, men målet er klart – vi må ha 
fokus på det vi ønsker mer av, nemlig 
høyere nærvær! Nærvær gir kontinuitet 
for våre brukere, fornøyde og motiverte 
ansatte og reduserte driftsutgifter for 
kommunen. 

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

Kommunens administrative leder-
gruppe med to rådmenn, en påtrop-
pende og en avtroppende.
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ORGANISASJONSKART

HOVEDMÅL OG VERDIER

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

Jeg velger meg april! 
I den det gamle faller, 
i den det ny får feste; 

det volder litt rabalder, 
– dog fred er ei det beste, 

men at man noe vil.

Jeg velger meg april, 
fordi den stormer, feier, 

fordi den smiler, smelter, 
fordi den evner eier, 

fordi den krefter velter, 
– i den blir somren til!

Bjørnstjerne Bjørnson

Våre verdier

Anerkjennelse   
Vi er flinke til å gi gode tilbake-
meldinger til andre. Ledere ser 
sine medarbeidere, og gir dem 
oppgaver de kan vokse på

Pålitelighet       
Vi holder det vi lover både 
innad til kollegaer, og utad  
til våre innbyggere

Respekt            
Vi viser respekt for andre, og 
forventer det samme tilbake.  
Det er avgjørende for en god  
og konstruktiv dialog

Interesse          
Vi viser interesse for jobben  
vår og for våre kollegaer

Løsningsorientert 
Vi jobber alltid for å finne 
løsninger når problem oppstår

Rådmann

Samfunn og utvikling avd (inkl. kultur) Stab / støtte inkl. IKT

Barnehager Helse og omsorgEBUS Teknisk driftIBUS ServicekontoretNAV

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

 Nesset kommune sitt mål for likestil
lingsarbeidet
• Å inkludere likestillingstiltak i rekrut-

teringspolitikken
• Å jobbe aktivt for mangfold på alle nivå 

i kommunen
• Å sikre at opplæring og kompetanse-

tiltak er tilrettelagt for alle ansatte
• Å tilrettelegge arbeidsplasser og 

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

• Å sikre en enhetlig rapportering slik at 

det sentrale leddet vet hva som skjer 
på de ulike enhetene i kommunen

• Å rapportere om arbeidet for likestil-
ling i årsrapporten

Kvinner og menn skal være representert 
med minimum 40 % for at det kan sies å 
være jevn kjønnsbalanse. Kvinnene utgjør 
flertallet av de ansatte i kommun sektoren 
som helhet med 77 %. I  Nesset kommu-
ne er 80,8 % av de ansatte kvinner (inkl. 
deltidsansatte brannmannskap).

Kommunen har en positiv holdning til 
at far tar ut en større del av foreldre-
permisjonen, også utover de lovfesta 
ukene som er forbeholdt far. Det er også 
en positiv holdning til at far er hjemme 
med sykt barn når det er behov for det. 
 Kommunen har også en veletablert 
praksis med at de som søker redusert 
stilling på grunn av omsorgsoppgaver i 
hjemmet eller lignende, som hovedregel 
får innvilget slik arbeidstidsreduksjon. 

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs som hver dag yter gode tje-
nester i alle deler av organisasjonen. Dette skapes gjennom et godt 
samarbeid med tillitsvalgte, tilrettelegging for utdanning og kompe-
tanseheving for ansatte samt å ha en god personalpolitikk.

MEDARBEIDERE OG 
ORGANISASJON

Lønn og stillingsprosent fordelt på kjønn pr. utdanningsgruppe

Gj.snitt stl % Gj.snitt årslønn  ansatt Gj.snitt årslønn  hel stilling

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Stl uten krav om utdanning
K 57,00 60,0 193 599 191 994 342 518 319 978

M 94,30 40,0 332 397 151 430 401 058 336 225

Fagarbeiderstilling
K 73,87 86,68 272 725 289 079 367 540 357 683

M 78,40 94,08 332 397 306 138 332 397 326 318

Høyskoleutdanning
K 80,50 84,68 352 193 362 283 440 924 427 199

M 93,55 87,56 444 110 387 657 478 873 442 762

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

M 100 100 640 000 602 000 640 000 602 000

Rådmannens ledergruppe
K 100 91,67 545 833 474 833 545 833 518 000

M 100 100 607 000 577 500 607 000 577 500

Mellomledere
K 96,63 92,65 486 750 443 175 503 035 478 347

M 100 100 530 000 475 000 530 000 475 000

Deltids brannmannskap er ikke med I tabellen fra og med 2012
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Etnisitet, seksuell orientering eller 
nedsatt funksjonsevne
Alle enheter i kommunen skal jobbe ak-
tivt for å forhindre all form for mobbing 
og trakassering, spesielt skal man være 
oppmerksom på om mobbingen har 
oppstått på grunn av etnisitet, seksuell 
orientering eller nedsatt funksjonsevne. 
Ved rekruttering til stillinger skal alle 
søkere vurderes ut fra like vilkår. Det 
skal jobbes aktivt for mangfold på alle 
nivå i kommunen. 

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

Kommunens ansettelsesreglement viser 
blant annet til likestillingslovens og 
hovedtariffavtalens bestemmelser som 
omhandler likestilling. I samme regle-
ment har kommunen vedtatt at det som 

hovedregel skal ansettes i 100 % stilling, 
med mindre omfanget av arbeidet eller 
en vurdering av arbeidssituasjonen 
tilsier noe annet. Ved ledig stilling skal 
deltidsansatte ved intern utlysing tilbys 
utvidelse av sitt arbeidsforhold inntil 
100 % stilling, dersom vedkommende er 
kvalifisert for stillingen. Mange del-
tidsstillinger 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. Kommu-
nen har innvilget alle søknader om slik 
omsorgs permisjon.

 
Lokale forhandlinger 2012 - 
oppsummering
Lokal lønnspolitikk 
Grunnlaget for gjennomføringene av 
årets forhandlinger var lønnspolitisk 
plan som ble revidert i 2011. Lokal pott 
utgjorde i år 1,2 % av lønnsmassen i 
kap. 4 i 2011, beregnet etter nærmere 
retningslinjer fra KS. Potten ble på kr. 
1 013 395,-. Innleverte krav i potten var på 
kr. 2 326 317

Etter forhandlingene ser vi at kvinner har 
fått 89,79 % av den totale potten. I kroner 
utgjør dette kr. 910 493. Menn har da fått 
10,21 %, og det utgjør kr. 103 501. Totalt, 
med sentrale og lokale tillegg, har an-
satte i kapittel 4 fått en gjennomsnittlig 
lønnsøkning på 5,95 %

Antall årsverk fordelt på kjønn

 Årsverk Antall ansatte Antall deltidsstl. Gj.snitt stl%

K M K M K M K M

Rådmannskontoret 2,50 3,00 3 3 -  - 83,33 100

Økonomiavdelinga 5,69 - 6  - 1  - 94,83 - 

Servicekontoret 5,00 - 5 - 1  - 100 - 

Eidsvåg barne- og ungdomsskole 34,55 7,00 44 7 25 - 78,50 100

Indre  Nesset barne- og ungdomsskule 17,53 2,50 26 4 20 2 67,42 62,50

Barnehagene 27,79 1,00 35 1 17 - 79,40 100

Kultur 2,66 0,36 7 1 6 1 38,00 36,00

Helse og omsorg inkl. NAV og turnuslege 118,43 9,31 163 11 134 3 72,66 84,64

Teknisk driftsenhet 3,52 12,65 4 13 2 2 88,00 97,31

Samfunn og utvikling, inkl. VKP  1,50 4,00  2 4  1  - 75,00 100

Brannvesen - 1,38 - 27  - 26 - 5,11

 Årsverk / antall / stl.str totalt 219,17 41,20 289 64 207 34 75,84 63,38

Antall ansatte kan ikke summeres ned i tabellen da det er noen som har deltidsstillinger i flere forskjellige enheter. 
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Kapittel 3 og kapittel 5
For de resterende 10 % av de ansatte 
er det lagt føringer i hovedtariffavtalen 
som sier at det ved lønnsvurdering for 
stillinger som ikke er omfattet av de 
sentrale lønnsbestemmelsene skal det 
tas hensyn til lønnsutviklingen i tariff-
området for øvrig. 

Kapittel 5: I kapittel 5 ble den gjennom-
snittlige lønnsøkningen på 6,53 %
Kapittel 3 (ledere): I kapittel 3 ble den 
gjennomsnittlige lønnsøkningen på 
5,41 %

Forhandlingene i alle tre kapitlene ble 
gjennomført uten brudd mellom partene.
 

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

Alle enhetene har som et av sine hoved-
mål å øke trivselen og arbeidsgleden på 
de enkelte enheten/avdelingene, noe vi 
har stor tro på påvirker fraværet. Under-
søkelser viser at medarbeidere som tri-
ves på jobb yter mer, og er mindre borte 
fra arbeidsplassen. Hovedfokus hos oss 
har med andre ord ikke vært på de som 
er syke, men på trivsel og arbeidsglede 
på den enkelte arbeidsplass. 

Det har vært arbeidet målrettet i forhold 
til å skape et godt arbeidsmiljø rundt om 
i hele organisasjonen. I tillegg til dette 
arbeidet har alle enhetene hatt fokus på 
oppfølging av sykemeldte arbeidstakere 
og IA-avtalen for øvrig.

Det egenmeldte fraværet hos oss ligger 
på 0,88 % for hele året og det lege-
meldte korttidsfraværet 1 – 16 dager er 
på 1,20 %. Dette lave nivået på korttids-
fravær har vi hatt i hele perioden 2004 
-2012. I den samme perioden har vi greid 
å redusere det totale fraværet med 
21,03 %. Dette viser at langsiktig arbeid 
og klare målsetninger gir resultater 
over tid. Det er også grunn til å nevne at 
i Helse og omsorg hos oss er det totale 
fraværet på 9,83 %, og det er svært lavt 
i forhold til landsgjennomsnittet som er 
på 12 % (tall fra KS personalstatistikk).

Også i 2012 har vi forsøkt å tilby alter-
native arbeidsplasser til noen av våre 
medarbeidere som er langtidssykemeldt. 
Dette har i flere tilfeller vært vellykket 
utprøving, og har i enkelte tilfeller ført 
til varig omplassering til annet arbeid. 
Det har også vært til god hjelp for den 
ansatte og for NAV, i arbeidet med å 
kartlegge muligheten for alternativt 
arbeid. Vi har heller ingen grunn til å 
anta at langtidsfraværet i hovedsak er 
arbeidsplassrelatert. Alle medarbeidere 
i  Nesset kommune er like viktige for at vi 
skal kunne levere gode tjenester til våre 
brukere og innbyggere. 

Arbeidsgivere som bryr seg om sine 
medarbeidere er vårt viktigste virke-
middel mot sykefravær.

IA-avtale
 Nesset kommune har undertegnet 
ny IA-avtale for perioden 2010 – 2013. 
Her forplikter både arbeidstaker og 

Avsluttet arbeidsforhold i 
kommunen

2012 2011

Tatt ut AFP helt 6 5

Delvis AFP 2 2

Alderspensjon 8 1

Uførepensjon 2 4

Uførepensjon delvis 3 1

Andre årsaker 9 4

Sluttet totalt 30 17

Sykefraværsutviklingen i  Nesset kommune de siste 9 årene

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

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

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

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

Samlet fravær 7,96 7,97 6,79 6,11 7,64 7,70 8,46 9,15 10,08
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 arbeidsgiver seg til å jobbe aktivt for å nå 
målene i den nasjonale IA-avtalen, samt 
å utarbeide sine egne delmål som er 
knyttet opp mot de nasjonale målene. 

Personalutviklingskurs 
Kursene startet i 2005, og har blitt vide-
reført og utvidet til å omfatte flestepar-
ten av de ansatte. Avdeling for avdeling 
tas med på et todagers oppstartseminar 
der arbeidsmiljø, samhandling og trivsel 
på arbeidsplassen er hovedtema. Dette 
er også hovedprinsippene i Langtids-
frisk. Her får de ansatte muligheten til 
å bli kjent med sine kollegaer på en helt 
annen måte enn i en travel hverdag, og 
de får muligheten til å treffe, og bli kjent 
med andre ledere i kommunen. Mange 
av deltakerne har også sagt at de har 
blitt bedre kjent med seg selv på disse 
seminarene.

Frem til nå har flertallet av de ansatte 
deltatt på slike samlinger, og det har 
vært igangsatt og gjennomført gruppe-

arbeider på enhetene i ettertid.
Arbeidsgiver har stor tro på at dette er 
en viktig del av arbeidet med å redusere 
sykefraværet i kommunen. 

Opplæring og 
utdanningspermisjoner 
I kommunens permisjonsreglement er 
det tatt inn en bestemmelse om at der en-
heten har meldt behov for spesielle kom-
petansehevingstiltak kan det innvilges 
permisjon med lønn for å gjennomføre en 
slik utdanning. I kommunen totalt har 10 
personer fått tilskudd/permisjon m/lønn 
for å gjennomføre fagarbeideropplæring, 
mens 17 personer har fått tilskudd og/
eller permisjon for å ta videreutdanning 
på høyskolenivå. Kommunen har deltatt i 
det statlig initierte videre utdanningsløpet 
for undervisnings personell der stat – 
kommune og lærer bidrar etter følgende 
fordelingsnøkkel; stat – 50, kommune 25 
og egeninnsats 25. Det er til sammen 11 
ansatte som har tatt/er i gang med vide-
reutdanning på høyskolenivå. I tillegg er 

Medarbeiderdagen i 2012 ble arrangert 
25. april. Her fornøyde medarbeidere.
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det 10 ansatte som tar fagutdanning og 1 
som tar tilleggsutdanning på fagarbeider-
nivå. Lederopplæringen for rådmannens 
ledergruppe er videreført også i 2012. Her 
har det spesielt vært lagt vekt på kunn-
skap om mennesker og egne preferanser 
opp mot andres. Ledere med selvinnsikt 
greier å lede på en smartere måte. 

Lærlinger
Det å ha lærlinger er svært verdifullt for 
kommunen. Det gir unge mulighet til å få 
seg en utdannelse og for kommunen er 
det en mulighet som fremtidig rekrut-
teringstiltak. Kommunen har budsjett for 
4 lærlingeplasser. Disse er alle lagt til 
helse og omsorgsenheten.

Rekruttering 
I løpet av 2012 har vi lyst ut 33 ulike 
stillinger. Vi har i hovedsak fått ansatt 
personer med den fagbakgrunn som har 
vært ønskelig. Både arbeidsmiljøloven 
og tariffavtalen har bestemmelser om 
rett til utvidelse av stilling, derfor har vi 
ved all ledighet i stillinger først forsøkt 
utvidelse av stilling til egne ansatte før vi 
har lyst ut eksternt. 

Medarbeiderdagen 2012 
Den 25. april gjennomførte vi den 
3. Medarbeiderdagen for ansatte i 
 Nesset kommune. Alle ansatte er 
invitert til å delta. I år hadde vi fokus på 
LØFT. Hovedpoenget med LØFT er ikke 
å lete etter årsaker, men i stedet finne 
løsninger og positive veier fremover. 
Dette gjenspeiler seg i følgende 
trossetninger:
•  «Den som har skoen på, vet best hvor 

den trykker.» Den som mottar veiled-
ning må bli hørt fordi vedkommende 
har best innsikt i saksforholdet.

•  «Endring er uunngåelig.» Selv pro-
blematiske og vanskelige situasjoner 
har positive unntak. Det gjelder å 

fremheve disse konstruktive tankene i 
veiledningen. En viktig grunn til dette 
er fordi negative meninger har lett for 
å bli generalisert til å gjelde alle situa-
sjoner:  «Du er alltid sur på meg «.

•  «Du trenger ikke forstå problemet 
for å løse det – finn heller nøkkelen 
til løsning! «. Et problem må ikke 
diagnostiseres før det kan løses. Det 
vi trenger å vite noe om er hvordan 
situasjonen skal se ut når problemet 
er løst (Skagen 2004: 92).

Det sentrale i LØFT-veiledningen er 
å løfte opp det som virker til å bli det 
domin erende. LØFT understreker sterkt 
at en forandring må skje for at veiled-
ningen skal være vellykket. Derfor blir 
det viktig å kunne forklare forskjellene 
på tilstanden fra veiledningen begynte til 
forandringen er skjedd.

Tillitsvalgte/verneombud – 
Samarbeidsutvalget
 Nesset kommune har over flere år 
etablert et godt samarbeid med tillits-
valgte og verneombud. Det er etablert 
et utvalg kalt samarbeidsutvalget. Her 
møtes hovedtillitsvalgte som har frikjøpt 
tid, hovedverneombudet, rådmann 
og personalsjef. På disse møtene blir 
det utvekslet informasjon, og det blir 
diskutert saker som angår de ansatte 
generelt. Ved revidering av reglement 
og rutiner blir disse, som hovedregel, 
tatt opp i samarbeidsutvalgets møter 
før de sendes til ordinær høringsrunde 
hos alle tillitsvalgte, og videre til admi-
nistrativ eller politisk behandling. To 
tillitsvalgte er medlemmer i kommunens 
Administrasjonsutvalg. De tillitsvalgte 
og verneombud har stor kompetanse 
innenfor sitt felt, og er viktige og gode 
samarbeidspartnere i arbeidet med å 
skape trygghet og forutsigbarhet for de 
ansatte. De opptrer alltid profesjonelt i 
sitt arbeid overfor arbeidsgiver.

Fagorganisasjoner med frikjøpt tid 
Fagforbundet   50 % frikjøp Sissel Ebbesen Bugge
Utdanningsforbundet  20 % frikjøp Ann Torill Brakstad
Delta    11 % frikjøp Anita Storholt Mittet
NSF    11 % frikjøp Siw Ernes Aasen
HVO    10 % frikjøp Anita Mæle, vara Marit Hammervold

Anita Mæle
Hovedverneombud

Siw Janne Aasen
Sykepleierforbundet

Anita Storholt Mittet
Delta

Sissel Ebbesen Bugge
Fagforbundet

Ann Torill Brakstad
Utdanningsforbundet
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Handling Ansvar Medvirkende Når

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

enhetsleder
avdelingsleder

Verneombud
avdelingsutvalg
andre fra personalet

januar

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

Grunnkurs i arbeidsmiljø
enhetsleder
avdelingsleder

verneombud januar

AMU får orientering om status for avviksmeldinger 
Rådmann
AMU

februar

Årsmelding fra AMU rådmann AMU februar

Arbeidsmiljøkonferansen rådmann
Verneombud
tillitsvalgte

mars

Årlig vurdering av HMS-rutiner og planverk
rådmann
AMU

mars

AMU behandler årsrapport inkl rapporter vedr siste års arbeid
rådmann
AMU

mars

Formannskap behandler årsrapport inkl rapporter vedr siste års arbeid rådmann april

Vernerunder med risikovurderinger gjennomføres.
enhetsleder 
avdelingsleder

Verneombud
Avdelingsutvalg
andre fra personalet

april / mai

AMU behandler rapporter og vurderer tiltak 
rådmann
AMU

mai 

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

enhetsleder 
avdelingsleder

Verneombud
Avdelingsutvalg
andre fra personalet

3.kvartal

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

enhetsleder
AMU

september

Rapport fra enhetene til AMU avdelingsleder 
plasstillitsvalgt og 
verneombud

oktober

AMU behandler rapporter og vurderer tiltak 
rådmann
AMU

november

Ledergruppen får orientering om status for avviksmeldinger rådmann

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

enhetsleder
avdelingsleder

Verneombud
Avdelingsutvalg
andre

4.kvartal

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

enhetsleder
avdelingsleder

Verneombud
Avdelingsutvalg
andre

4.kvartal

Ved behov kan det fastsettes dato/frist for gjennomføring innenfor hvert 
punkt i HMS internkontroll håndboken

AMU

Internkontrollsystem m/ HMS-hjul
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Arbeidsmiljøutvalg - HAMU 
Arbeidsmiljøutvalget er et besluttende 
og rådgivende organ som skal virke for 
gjennomføringen av et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø i virksomheten. 

Arbeidsmiljøutvalg er et kombinert lov-
bestemt arbeidsmiljøutvalg og samar-
beidsutvalg med oppgaver som angitt i 
arbeidsmiljøloven § 7-2, forskriften § 9 
og Hovedavtalen del B § 6
• Arbeidsmiljøutvalget skal delta i å ut-

arbeide handlingsprogram for verne- 
og miljøarbeidet i virksomheten.

• Utvalget eller representanter for 
utvalget skal foreta befaringer i virk-
somheten for å kartlegge og vurdere 
behovet for verne- og miljøtiltak.

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

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

Ved å opprette underutvalg til HAMU 
(hovedarbeidsmiljøutvalget) vil vi oppnå 
å få arbeidsmiljøutvalg som kan jobbe 
etter de bestemmelsene som er nedfelt 
i Arbeidsmiljøloven kap. 7. Når de lokale 

arbeidsmiljøutvalgene rapporterer til 
HAMU, vil vi få en god kontinuitet i mil-
jøarbeidet. Ved å benytte oss av mulig-
heten til å opprette lokale arbeidsmiljø-
utvalg vil det også være lettere å oppfylle 
lovens krav om at arbeidsmiljø utvalget 
skal delta på vernerunder, delta i ut-
arbeidelsen av handlingsplaner og 
 prioritere hvilke miljøtiltak som eventu-
elt må igangsettes på arbeidsplassene.

Alle ansatte i kommunen er innmeldt 
i bedriftshelsetjenesten Stamina HOT. 
Bedriftshelsetjenesten bistår enhetene i 
spørsmål som har med arbeidsmiljøet og 
den enkeltes arbeidssituasjon å gjøre. I 
hovedsak gjøres dette gjennom forebyg-
gende tiltak. Bedriftshelsetjenesten er 
også en god samarbeidspartner i enkelt-
saker og i arbeidsplassvurderinger. 

 Nesset kommune har 18 verneområder 
med egne verneombud. Anita Mæle og 
Marit Hammervold har vært kommunens 
hovedverneombud i 2012. Verneombud 
og hovedverneombud er valgt av og blant 
de ansatte, og representerer de ansatte 
i alle saker som angår arbeidsmiljøet. 
Hovedverneombudet er fast medlem i 
kommunens arbeidsmiljøutvalg.

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

Arbeidstakerrepresentanter:

Anita Mæle HVO (hovedverneombud)

Ann Torill Brakstad Utdanningsforbundet

Anita Storholt Mittet Delta

Sissel Ebbesen Bugge Fagforbundet

Arbeidsgiverrepresentanter:

Liv F. Husby  rådmann, leder for HAMU

Rolf Jonas Hurlen ordfører, Høyre

Anne-Karin Sjøli personalsjef

Jan Karstein Schjølberg enhetsleder Helse og omsorg
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Regnskapsresultat
 Nesset kommunes driftsregnskap 
viser et regnskapsmessig mindrefor-
bruk (overskudd) på kr 4,98 mill. Netto 
driftsresultat er negativt med kr 8,655 
mill, men likevel kr 2,2 mill bedre enn 
regulert budsjett. Netto bruk av avset-
ninger med kr 13,635 mill (fond m.v.) 
gjør av kommunen kommer ut med et 
regnskapsmessig mindreforbruk. 

Investeringsregnskapet er finansiert/ 
balansert med bruk av frie midler som 
lån, salgsinntekter og ubundet investe-
ringsfond. I brev av 7.4.2010 sier Kom-
munal- og regionaldepartementet at 
alle midler regnes i prinsippet som frie 
midler med unntak av midler reservert 
særskilte formål i henhold til lov, for-
skrift eller avtale (med giver). 

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

kr. 3,811 mill.
• Skatt og rammeoverføringer gav til 

sammen en merinntekt på kr. 1,532 
mill. Herav kr. 0,447 mill i egne skat-
teinntekter, kr. 0,462 mill i skatte-
utjevningsmidler, samt kr. 0,623 mill i 
skjønnsmidler og endring av innbyg-
gertilskuddet.

• Salg av kommunens konsesjonskraft 
gav en inntektssvikt på kr. 0,452 mill.

• Merinntekt på netto momskompen-
sasjon med kr. 0,190 mill.

• Mindre utbytte fra  Nesset kraft as, 
kr. 0,638 mill.

• Merinntekt på eiendomsskatt med 
kr. 0,416 mill.

Vesentlige avvik: investering 
(skjema 2A, 2B):
• Av revidert bevilgning på kr 10,3 mill 

ble kr 3,9 mill ikke benyttet. Års-
regnskapets skjema 2B viser hvilke 
invester ingsprosjekter som har over-
skridelser og restmidler.

Brutto driftsresultat – 
dekningsgrad skatt og 
rammeoverføringer
Skatt og rammeoverføringer finansierte 
63,2 % av kommunens driftsutgifter i 
2012.  

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

Kommunen har et negativt brutto drifts-
resultat på kr 4,045 mill, men gjenspei-
ler ikke helt driftsnivået i forhold til kom-
munens inntekter. Moms kompensasjon 
av investeringer har vært en bidragsyter 
til dette resultatet med en inntekt på 
kr 0,774 mill. Momskompensasjonen 
har vært en stor bidragsyter til økning i 
inntektene de tre foregående år på grunn 
av store investeringer, spesielt for årene 
2009 og 2010. 2013 vil være siste året 
med momskompensasjon på investerin-
ger i driftsregnskapet. 

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

ØKONOMI

Brutto driftsresultat

2008 2009 2010 2011 2012

Driftsinntekter 201 913 225 787 241 403 244 042 251 035

Driftsutgifter 204 024 214 471 228 047 238 614 255 080

Brutto driftsresultat - 2 111 11 316 13 356 5 428 - 4 045

Skatt og rammeoverf. dekker % av utgiftene 57,2 62,6 59,8 63,6 63,2

Alle tall i hele 1000 kroner
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Diverse nøkkeltall
Netto driftsresultat viser resultatet av 
kommunens ordinære, løpende drift 
innenfor det finansielt orienterte regn-
skapssystemet. Det betyr at avskrivnin-
ger er erstattet med avdrag på lån.  I 
tillegg er netto renteutgift trukket fra. 
Kommunen bør ha et netto driftsresultat 
som ligger på minst 3 pst av driftsinn-
tektene. Årets resultat er på - 3,4 pst. 
Kommunen er avhengig av et godt netto 
resultat for å kunne avsette til reser-
ver, for å ha buffere i forhold til sving-
ninger i skatteinntekter og renteutgifter, 
samt egenkapital til investeringer. Uten 
momskompensasjon på investeringer 
ville negativt netto driftsresultat vært 
kr 0,774 mill større.

Netto eksterne finansutgifter viser 
hvor stor del av kommunens driftsinn-
tekter som går med til å betale renter 
og avdrag. Herunder bokføres renter, 
avdrag, avkastning på plasserte midler, 
utbytte mv. Det har vært en økning fra i 
fjor.  Lavere utbytte og mer utlån bidrar 
til denne økningen.

Brutto investeringsutgifter i prosent 
av driftsinntektene sier noe om nivået 
på kommunens investeringer i forhold 
til driftsinntektene. Årets investeringer 
tilsvarer 2,5 pst av driftsinntektene, 
mot 12,1 pst i fjor.  De siste 5 årene er 
det foretatt investeringer for kr 159 mill, 
 herav kr 36 mill de to siste årene. Det 
meste av investeringene er finansiert 
med låneopptak. Dette skal i det lan-
ge løp finansieres av driftsmidler ved 
betaling av renter og avdrag på lån. 
Hovedårsaken til reduksjon i investerin-
ger dette året er stopp i all utbygging på 
grunn av omfattende grunnundersøkel-
ser av kvikkleire forekomster i Eidsvåg 
sentrum.

Netto lånegjeld i prosent av driftsinn-
tektene (SSBs indikator) viser hvor mye 
kommunen har i netto lånegjeld i forhold 
til driftsinntektene. Dette er kommunens 
innlån korrigert for alle utlån og ubrukte 
lånemidler. Netto lånegjeld er redusert, 
det er også innbyggertallet. Gjeld pr. 
innbygger er redusert fra kr 69 286 i 2011 
til kr 67 690 i 2012.

Arbeidskapitalens driftsdel (likviditet) 
forteller om kommunens mulighet til å 
betale sine forpliktelser etter hvert som 
de forfaller. Den er på 3,2 pst (måltall: 
minimum 5 pst).  Her er korrigert for 
ubrukte lånemidler og bundne fond. 
Ettersom akkumulert premieavvik blir 
høyere for hvert år som går er det viktig 
å bygge opp fond som ikke benyttes, 
men som ligger som en likviditetsmessig 
buffer

Disposisjonsfondet er per 31.12.12 på kr 
6,8 mill. Kommunen bør opparbeide seg 
disposisjonsfond for ikke å bli sårbar 
for svingningene i de frie inntektene og 
renteutgifter, og for å ha egenkapital til 
investeringer. Et måltall for disposisjons-
fond er minimum 4 % av driftsinntektene. 
Disposisjonsfondet utgjør 2,7 pst av drift-
sinntektene. I økonomiplana for 2013-
2016 er det vedtatt netto bruk av fondet 
med til sammen kr 2,1 mill for perioden.

Soliditet
Soliditet er et uttrykk for bedriftens evne 
til å tåle fremtidig underskudd. Når man 
vurderer en bedrifts soliditet ser man på 

hvor stor andel av bedriften som er finan-
siert med egenkapital og hvor stor andel 
som er finansiert med lånte midler.

Egenkapitalprosenten (sum EK*100 /total-
kapitalen) som bør være høyest mulig, 
forteller oss hvor stor andel av kommu-
nens eiendeler som er finansiert med 
egenkapital. I 2012 har det vært mye bruk 
av fondsmidler som har ført til redusert 
egenkapital. Den store endringen i 2011 i 
forhold til tidligere år skriver seg fra end-
ring i regnskapsføring av estimatavvik på 
pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser. 

Gjeldsgraden (sum gjeld/sum EK) viser 
forholdet mellom kapital som er finan-
siert av utenforstående og kommunen 
selv.  Denne bør være lavest mulig. End-
ringen i 2011 i forhold til tidligere år har 
sammenheng med estimatavvik.

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

Av låneporteføljen til investeringer i 
anleggsmidler er 38,8 pst bundet til fast-
rente, mens resten fortsatt har flytende 
rente. Ved flytende renter vil kommunen 
være veldig sårbar for svingningene i ren-
tene, hvis det ikke er bygd opp bufferfond.  

Kommunen har per 31.12 et disposisjons-
fond på kr 6,8 mill som kan være med å 
ta høyde for slike svingninger.

* Netto lånegjeld er iht. SSBs indikator

Kommunens lånegjeld pr. innbygger

2009 2010 2011 2012

49 070 63 331 69 286 67 690

I prosent av driftsinntektene

2008 2009 2010 2011 2012

Netto driftsresultat -1,6 5,2 3,9 1,5 -3,4

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

Brutto investeringsutgifter 11,7 19,9 22,6 12,1 2,5

Netto lånegjeld * 59,8 66,8 78,5 85,3 80,8

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

Disposisjonsfond 0,3 1,4 4,8 4,7 2,7

Utvikling soliditet

2008 2009 2010 2011 2012

Egenkapitalprosent 17,0 17,6 17,7 11,6 9,4

Gjeldsgrad 4,9 4,7 4,6 7,6 9,6
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I 2012 har kommunen fått rente- og 
avdragskompensasjon tilsvarende et lån 
på kr 2,3 mill, og rentekompensasjon 
tilsvarende et lån på kr 23,2 mill.

Premieavvik
 Nesset kommune har et akkumulert 
netto premieavvik på kr 15,8 mill (ekskl. 
arbeidsgiveravgift). Dette er midler som 
kommunen har betalt inn til pensjons-
kassene, men som ikke er utgiftsført 
i regnskapet ennå. Prognosene fra 
pensjons kassene viser at netto akkumu-
lert premieavvik vil øke ytterligere i 2013. 
Når akkumulert premieavviket vokser 
kan kommunen komme i et likviditets-
messig uføre til slutt. Det er derfor viktig 
for kommunen å bygge opp fond tilsva-
rende premieavviket.

 Nesset kommune har valgt å utgiftsføre 
premieavviket over flere år.  Alternativt 
kunne årets premieavvik vært utgiftsført 
året etterpå. En endring i forskriften 
gjør at premieavvik fra og med 2011 skal 
utgiftsføres over 10 år, mens tidligere 
premieavvik skal utgiftsføres over 15 år. 
  

Driftsinntekter
Figuren viser at rammetilskudd og 
skatteinntekter utgjør til sammen 64,2 % 
av kommunens totale driftsinntekter 
(62,2 % i 2011).

Tilskudd og overføringer er inntekter som 
samtidig generer utgifter; rente-/avdrags-
kompensasjon, ressurskrevende brukere, 
fastlønnstilskudd lege, morsmålsunder-
visning, videreformidling spillemidler, m.v.

Av momskompensasjonen utgjør 0,3 
prosentpoeng kompensasjon fra inve-
steringer.  Fra år 2010 har moms-
kompensasjonen på investeringer 
gradvis blitt overført til finansiering av 
investeringer.  I 2014 vil alt gå som inn-
tekt i investeringsregnskapet.

Foruten skatt, rammeoverføringer og 
konsesjonsavgifter er det kun salg av 
konsesjonskraft og eiendomsskatt som 
ikke genererer direkte utgifter og hvor 
kommunen kan ha mulighet til å øke 
inntektene sine. Kommunen har pr. i dag 
innført eiendomsskatt kun på verk og 
bruk.

Salgs og leieinntekter 7,4 %

Barnehagene 9,5 %

Rammetilskudd 37,4 %

Skatt på inntekt og formue 22,1 %

Naturressursskatt 4,7 %
Tilskudd og overføringer fra stat, (fylkes-) kommuner og andre 7,5 %

Sjukelønnsrefusjon 2,8 %

Salg av konsesjonskraft 2,9 %

Konsesjonsavgifter 3,1 %

Eiendomsskatt (verk og bruk) 5,2 %

Momskompensasjon, drift og investering 2,5 %

Brukerbetaling for komm. tjenester 4,4 %

Driftsinntekter – prosentvis fordeling

Netto utgifter – prosentvis fordeling mellom enheter/avdelinger

Helse og omsorg 44,5 %

Teknisk drift 6,6 %

Kultur 2,0 %
NAV  Nesset 1,0 %

Kommunens fellesutgifter 2,3 %
Kirkelig fellesråd 1,8 %

Rådmann med stab/støtte 6,3 %
Plan og miljø 1,4 %

Landbruk/byggesak/næring 0,2 %
Servicekontoret 1,5 %
Politisk virksomhet 1,1 %

Eidsvåg barne- og ungdomsskole 14,7 %

Indre  Nesset barne- og ungdomsskule 6,9 %
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Tjenester og oppgaver
Noen av oppgavene som assisterende 
rådmann har ansvaret for er, budsjett-
ansvar for rådmannens stab, innkjøps-
ordninger, forsikringer, sivil beredskap, 
behandling av klagesaker, annen saks-
behandling, valggjennomføring, eien-
domsskatt, oppfølgingsansvar for plan, 
miljø, landbruk, næring og byggesak (se 
avd. samfunn og utvikling)

Overordnet ansvar IKT (se egen omtale 
for IKT)

Resulatatvurdering
• OU-midler varierer fra år til år og 

er ikke klart før ved årsskiftet; ca kr 
150 000 mindre utgift enn budsjettert.

• Det har vært noe sykefravær som ikke 
har vært dekket opp med vikarer, og 
oppgaver har vært satt på vent. Re-
fusjonen fra folketrygden har bidratt 
med ca kr 550 000. Vikarer/ekstrahjelp 
har vært brukt i begrenset omfang.

• Fremdrift i grunnundersøkelser i 
Eidsvåg ligger litt etter planen og 
belaster derfor budsjettet for 2012 
mindre enn forutsatt. Plan og miljø 
sparer ca kr. 210 000.

• Byggeaktiviteten var større enn forut-
satt, og ga merinntekt på ca kr. 110 000

• Ellers skyldes resultatet besparelser 
jevnt over hele området

Interkommunale 
samarbeidsavtaler og 
selskaper
Innkjøpssamarbeidet med Molde 
kommune, Midsund kommune, Aukra 
kommune og Rauma kommune.

Rådmannen er bindeleddet mellom administrasjonen og de politiske organer og har rollen som den sen-
trale premissleverandør til politikere samtidig med å ha ansvaret for at de politiske vedtak blir iverksatt. 
Rådmannsfunksjonen utøves i  Nesset kommune gjennom assisterende rådmann og rådmannens stab.

Rådmann har oppfølgingsansvar for stabsledere og alle enhetsledere. 

Assisterende rådmann er stedfortreder for rådmannen i de tilfeller hvor det er nødvendig. Stillingen er for 
øvrig tillagt ansvar for flere av tjenesteområdene i kommunen både når det gjelder faglighet, økonomi og 
personaloppfølging.

RÅDMANNEN

ASSISTERENDE RÅDMANN

Nøkkeltall i enheten

31.12.12 31.12.11

Ansatte 28 26

Årsverk 25,6 19,8

Deltidsstillinger 9 9

Kvinner 13 12,4

Menn 12,6 7,4

5,73	%
3,71 % 2011 

Samlet i kommunen: 
7,96 % 2012, 7,97 % 2011

Sykefravær 2012
Økonomisk resultat

2012 2011

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Rådmannens stab/ 
støtte, fellesutgifter 
inkl kirkelig fellesråd

22 074 650 23 153 000 1 078 350 4,7 % 19 744 654

Samfunn- og utviklingsavdeling
Plan, miljøvern, byggesak, landbruk, 
næring, skogbruk, kultur, folkehelse, 

skolefaglig rådgiver

Stab/ støtte
Personal, økonomi, IKT, 

barnehagekonsulent

Rådmann / ass. rådmann
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Hva er du stolt av at din enhet fikk til i 2012?
At vi har klart å gi innbyggerne gode tjenester ut fra de ressurser vi har og at budsjettene holdes.

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2013?
Tilpasning av organisasjonen og opplæring som følge av et generasjonsskifte i administrasjonen.

Bjørn Stensjø
ass. rådmann

Måloppnåelse – Assisterende rådmann

1 God kvalitet på tjenestene
Uangripelig saksbehandling innen rimelig tid. Faglig oppdatering Kontinuerlig arbeid
Alle saker blir kvalitetssikret av minst to personer
Godt samarbeid innad i saksbehandlergruppa. Ukentlige møter 
God dialog med ytre etater. Delta på nettverkssamlinger og andre møter 
Bedret tilgjengelighet. Bedret bruk av Outlook Kontinuerlig arbeid

Bedre informasjon. Bruke hjemmesida bedre (f.eks. høringsskjema)
Det er tilrettelagt flere økono-
miske skjemaer

2 Motiverte medarbeidere
Tilstrekkelig tid til å utføre pålagt arbeid. 
Aksept for at prioritering medfører at noen saker må vente

Kontinuerlig arbeid

Mulighet til faglig utvikling. Noen å snakke fag med
Gjennomføres gjennom 
 ukentlige møter

Treffe kolleger fra andre kommuner/forskere Ved behov

Trivsel på arbeidsplassen. 2.3 Tilbakemelding fra sjefene
Det er ikke foretatt noen evalu-
ering, men muntlige tilbake-
meldinger er positive.

3 God økonomi-styring
Lage realistiske budsjett

Frembringe best mulige estimater for kostnader Kontinuerlig arbeid
Følge opp budsjettet og rapportere innen gitte frister 4,7 % mindreforbruk

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
Holde vedtatte planer ajour. I gang
Lage en planstrategi Vedtatt i k.styret høst 2012

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
Videreutvikle kommunens nettside Under arbeid

Bedre opplæring i IKT. Kurs i Powerpoint og kartprogram Ikke utført

Bedre dokumentasjon av IKT-plan. Gjøre planen tilgjengelig for alle Under arbeid

Bedre dialog med enhetene. Orientere bedre gjennom ledermøtene og informasjonsskriv Kontinuerlig arbeid

Bedre utnyttelse av eksisterende datasystemer Under kontinuerlig arbeid
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Tjenester og oppgaver 
Personalsjefens hovedoppgaver er:
Oppfølging av alle enhetene innenfor 
arbeidsgiverområdet; herunder anset-
telser, rekruttering, kompetansekart-
legging, bistand til kompetanseutvikling, 
permisjoner, personalkonflikter, lønns-
politikk, nærværsarbeid, overordnet 
IA-arbeid, tvistespørsmål i praktiser-
ingen av lov og avtaleverk knyttet opp 
mot arbeidsrettslige saker, spesielt mot 
arbeidsmiljøloven, ferielov og sentralt 
avtaleverk, samt omplasseringstiltak 
og annen bistand i forbindelse med 
 enhetenes personalforvaltning. 

Personalsjefen skal bistå enhetslederne 
i alle saker innenfor fagfeltet personal-
forvaltning. Det skal også gis bistand 
til enhetsledere ved utlysninger, inter-
vju og ansettelser, samt utarbeide og 
vedlikeholde veiledningsmaterialet som 
enhetslederne trenger for å gjennomføre 
en god arbeidsgiverpolitikk og en god 
personaloppfølging. 

I hovedsak er disse fagfeltene knyttet 
opp mot følgende lov og avtaleverk
• Hovedtariffavtalen
• Hovedavtalen
• Arbeidsmiljøloven
• Ferieloven
• IA-avtalen
• Andre sentrale og lokale avtaler knyt-

tet opp mot lønns- og avtalevilkår for 
ansatte.

Personalsjefen er hovedkontakt på 
rådmannsnivå for alle hovedtillits-
valgte og for hovedverneombud. Per-
sonalsjefen har hovedansvaret for 
utarbeidelse og gjennomgåelse av 
sykefraværsrapporter ingen. Personal-
sjefen er også rådmannens forlengende 
arm og rådgiver innen arbeidsgiverom-
rådet.

Resultatvurdering
Også 2012 var et travelt og innholdsrikt 
år for personal. I første halvdel av 2012 
fikk vi godkjent Internkontrollsystem iht 
personopplysningslovens § 14. Utarbei-
delsen av Internkontrollsystemet ble 
gjennomført i tett dialog og samarbeid 
med IKT-avdelingen. Godkjenningen 
kom fra Datatilsynet i juni. Det er også 
utarbeidet nye rutiner for HAMU (ho-
vedarbeidsmiljøutvalg) og AMU (lokalt 
arbeids miljø utvalg). Ved å etablere 
 lokale AMU på enhetene håper vi å få 
et enda bedre og tydeligere fokus på 
viktigheten av et godt, trygt og forsvar-
lig arbeids miljø. I Administrasjons-
utvalget sak 7/12 ble revideringen av 
rutinebeskrivelsen for Bruk av tobakk, 
snus og andre tobakksvarer vedtatt. 
Rutinebeskrivelsen er utarbeidet etter 
bestemmelsene i Tobakksskadeloven 
§ 12, Arbeidsmiljøloven § 4, Forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og 
skoler mv. § 18.

Det har også vært mange enkeltsaker 
der enhetsledere har hatt behov for mye 
bistand og oppfølging.

Tariffoppgjøret 2012 var et hovedoppgjør. 
Det betyr at det ble gjennomført lokale 
forhandlinger der alle fagforeningene 
kunne stille krav for sine ansatte. Det 
medførte mye for- og etterarbeid som 
er ganske tidkrevende. Forhandlingene 
ble gjennomført uten brudd med fag-
organisasjonene.

Rutiner og prosedyrebeskrivelser til 
hjelp for ledere er under stadig forbe-
dringer og oppdateringer. Men, det er 
fortsatt flere revideringer og utarbei-
delser av planer som bør på plass, for 
eksempel veiledningshefte ifht oppføl-
ging av nye medarbeidere og infohefte til 
alle nyansatte. 

Personalsjef rapporterer direkte til rådmannen. Tjenesten omfatter 
strategisk arbeidsgiverpolitikk og overordnet personalforvaltning.

PERSONALSJEF / 
ARBEIDSGIVEROMRÅDET
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Hva er du stolt av at din enhet fikk til i 2012?
At personal- og IKT avdelingen utarbeidet Internkontrollsystem etter personopplysningslovens 
§ 14 og fikk dette godkjent av Datatilsynet.

God gjennomføring av lokale forhandlinger uten brudd med fagforeningene.
Gode løsninger i flere store enkeltsaker.

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2013?
Det vil fortsatt være en utfordring å prioritere riktig i forhold til hvilke oppgaver som må løses. 
Selv om  Nesset kommune er en forholdsvis liten kommune i landsmålestokk har de ansatte krav 
på den samme oppfølgingen, og enhetslederne vil ha samme behov for bistand på samtlige fag-
områder innenfor personalområdet, som i en større kommune. Det stiller igjen store krav til den 
som skal være oppdatert på samtlige områder. Anne-Karin Sjøli

personalsjef

Måloppnåelse – Personalsjef / arbeidsgiverområdet

1 God kvalitet på tjenestene
Bidra til at alle enhetene har fokus på trivsel og arbeidsglede i 
hverdagen. Hver enkelt ansatt er unik for sine arbeids oppgaver, 
og dette er det ledernes oppgave å formidle til sine med-
arbeidere

Utført ved å ha fokus på oppfølgingsarbeid og personlig 
veiledning til ledere med personalansvar Landsgjennom-
snittet for kommuner er på 9,5 %, mens  Nesset ligger på 
7,96 %

2 Motiverte medarbeidere

Delta på personalmøter i enhetene. 
Utført ved å stille opp når enhetene og/eller avdelingene 
melder behov for opplæring/ informasjon om fagtema.

Bidra positivt i ledermøter og på utvida ledermøter
Tilby enhetsledere og mellomledere bistand og hjelp i forhold til 
sentrale og lokale lover og avtaleverk

Gjennomføre lokale forhandlinger etter HTA bestemmelser 
Lokale forhandlinger gjennomført uten brudd med 
 fagforeningene

Samarbeide med de ansattes representanter i alle saker som 
angår de ansatte og i andre saker der dette er naturlig.

Utført gjennom et godt samarbeid med fagforeningene 
og lederne

Bidra til aktiv bruk av «12 prinsipp for medbestemmelse» 
Respektere og praktisere de lover og avtaler som ivaretar de 
ansattes rettigheter og plikter.

3 God økonomistyring

Bistå lederne i arbeidet med å oppfylle IA-avtalen.
Utført ved å ha fokus på oppfølgingsarbeid og personlig 
veiledning til ledere med personalansvar. I tillegg til opp-
læring på leder- og mellomledersamlinger. 

Innføre prinsippene i begrepet «Langtidsfrisk», som har fokus på 
nærvær og helse og ikke så mye på sykdom og fravær.

Underveis

Oppdatere og gi opplæring til ledere og mellomledere i kommu-
nens personalreglementer. 

Opplæring på leder- og mellomleder-samlinger

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
Innføre bruk av Visma Enterprise, Web-modulen for kompetan-
sekartlegg.

Delvis utført på grunn av tekniske problemer hos 
 leverandøren

Bistå enhetene i arbeidet med å rekruttere, og beholde, gode 
medarbeidere.

Utført ved å delta i rekrutterings- og ansettelsesarbeidet. 

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
Bistå enhetene i å avvikle «personalarkiv» på den enkelte enhet. Utført ved å gi råd og veiledning for ledere på alle nivå. 
Bistå, og gi råd, om hva som skal inn i personalmappene i eP-
horte.

Utført ved å gi råd og veiledning for ledere på alle nivå.

Aktiv bruk av MinTid som tidsregistrerings-verktøy for flest mu-
lig ansatte. Aktiv bruk av Outlook for en mer rasjonell og effektiv 
hverdag for medarbeiderne.

Delvis utført ved å gi råd og veiledning for ledere på alle 
nivå.
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Tjenester og oppgaver
Skatteoppkrever
Som kommunens skatteoppkreverkontor 
er avdelingen tillagt følgende oppgaver: 
Føring av skatteregnskap, oppgjør etter 
skatteavregningen, stedlig arbeidsgiver-
kontroll, veiledningsvirksomhet, samt 
innkreving. Innkrevingen gjelder samt-
lige skattarter; forskuddstrekk, arbeids-
giveravgift, forskuddsskatt, restskatt 
både for personlige og upersonlige 
skattytere. A-jour ajour a-jour

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

Lønn
Ansvar for lønnsberegning og utbetaling 
til alle arbeidstakere og folkevalgte. 
Oppfølging og kontroll av gjeldende 
regelverk på lønningsområdet. Fra-
værsregistrering og rapportering, både 
eksternt og internt. Utsending av lønns- 

og trekkoppgaver, oppgjør av arbeids-
giveravgift, skattetrekk, beregning og 
utbetaling av sjukelønn m.v. Oppfølging 
av refusjoner fra NAV. Rådgivning til en-
hetene på lønnsområdet. Tilrettelegger 
for bilagsflyt til lønnsregnskapet.

Innfordring
Innfordring av alle kommunale krav; 
kommunale eiendomsgebyr, eiendoms-
skatt, husleie, barnehage, sfo, omsorgs-
tjenester, oppmålingsgebyr, byggesaks-
gebyr, mv. Oppfølging av misligholdte 
lån, både formidlingslån og næringslån.

Budsjett
Koordinering av budsjettarbeidet 
sammen med rådmannen.

Regnskapsføring
Bokfører regnskap for  Nesset  kirkelige 
fellesråd, samt avleggelse av deres 
regnskap i samsvar med lover og for-
skrifter. I tillegg gjør avdelingen felles-
rådets arbeid på lønnsområdet, med 
beregninger, utbetalinger, rapporterin-
ger osv. Avdelingen fører regnskap for 
overformynderiet.

Pensjon
Sender søknader til pensjonskassene 
når ansatte skal over på pensjon, samt 
veiledning i denne forbindelse.

ØKONOMIAVDELINGEN

Ansatte ved økonomiavdelingen (f.v.): 
Inger Marie Bugge, Anita Storholt 

Mittet, Gunhild Bersaas, Reidun 
Meringdal og Maila Bersaas
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Hva er du stolt av at din enhet fikk til i 2012?
Vi er fornøyd med at vi i det vesentligste har greid å overholde alle frister i 2012 selv om vi har hatt 
en del sjukdom ved avdelinga, samt vakanse i stilling én måned på grunn av at en arbeidstaker 
sluttet.

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2013?
Det antas å bli oppbygging av organisasjonsstruktur i HRM (lønnssystemet) for at enhetene skal 
få bedre oversikt over sine stillingshjemler og for å bedre statistiske data som rapporteres på 
grunnlag av dette.

Solfrid Svensli
økonomisjef

Måloppnåelse – Økonomiavdelingen

1 God kvalitet på tjenestene

Alle medarbeidere styrker sin kompetanse ved å delta på aktuelle kurs og konferanser
Utført – deltatt på bl.a. kontroll 
arbeidsgivere, pensjon, inkasso

Kontormøter Kontinuerlig

2 Motiverte medarbeidere
Årlige medarbeidersamtaler. Ikke utført - ikke prioritert

3 God økonomistyring
Ta i bruk fagsystemet Utlån for administrasjon av sosiale lån. I gang, men ikke ferdig

Ta i bruk et innfordringssystem på tyngre innfordring.
Ikke vurdert pga. manglende 
midler

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
Legge til rette for å kunne ta imot e-faktura fra våre leverandører innen 1.7.2012. Utsatt til 2013
Oppdatere årshjul med rutinebeskrivelser. Kontinuerlig arbeid

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
Ta i bruk E-bilag Ikke igangsatt

Opplæring av alle ansatte på kompetansemodulen (registrere kompetanse)
Alle som har meldt behov har fått 
opplæring
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Tjenester og oppgaver
• Drift/vedlikehold av kommunens nett-

verk og servere
• Installasjon og vedlikehold av maskin-

park og fagapplikasjoner
• Versjonsoppgraderinger av ulike 

fagsystemer
• Drift av IKT ved legekontor, bibliotek 

og eksterne lokasjoner (skoler med 
mer)

• Telefoni (intern og ekstern)
• Oversikt over og oppfølging av service-

avtaler, samarbeidspartnere og 
løpende utgifter

• Innkjøp og nyinvesteringer i forhold til 
vedtatt budsjett

Pedagogisk sone og Skoleløftet FEIDE
Pedagogisk sone kom etter ulike for-
sinkelser på plass tidlig høst 2012. For 
 Nesset kommune, som hadde lagt egne 
tiltak på is i påvente av «Skoleløftet 
Feide», var dette i grevens tid. Vi hadde, 
på linje med Kristiansund, status som 
pilot, og med basis i egne mekanismer 
for automatisk oppsett av PC’er etter 
ny modell, var vi i utgangspunktet godt 
rustet. Noen sentrale oppgraderinger 
ble også foretatt, for best mulig å kunne 
løse oppgavene. Dette ble allikevel et 
travelt tiltak, for IKT skole så vel som IKT 
i kommuneadministrasjonen. Timingen 
var alt annet enn idéell, men påfølgende 
noe turbulens den første aktive måneden 
i skoleåret, gleder vi oss allikevel over 
vellykket gjennomført og svært tidlig ute.

Prosjekt Legekontor
Etter samordnet initiativ ble utdaterte 
Winmed 2.x erstattet med journal-
systemet SystemX fra Hove Medical 
Group høsten 2012. IKT benyttet høvet til 
en mer helhetlig prosess, der det blant 
annet og var naturlig å kombinere med 
generell fornying av PC- og periferiut-
styr. Det «nye» legekontoret ble i sin 
helhet rigget i produksjon på kommu-
nestyresalen for kurs og umiddelbart 
derpå flyttet ned. Det nye scenariet til-
rettelegger også i større grad for effektiv 
support/brukerstøtte fra leverandør.

Andre nevneverdige hendelser
Gitt begrenset bemanning på IKT, tegner 
 Nesset kommune hvert år beredskaps-
avtale med eksternt firma for ferie-
måneden. Denne gang ble denne 
ordningen satt på prøve, da vi i innløpet 
til juli fikk en omfattende feilsituasjon 
på sentralt disklager. Hendelsen med-
førte driftstans deler av dag for enkelte 
 enheter/funksjoner, men ble, gitt om-
fang, relativt rask utbedret. Hendelsen 
ble dessuten grundig gjennomgått tidlig 
august, og visse justeringer er foretatt 
for å hindre at tilsvarende inntreffer.

Ellers gleder vi oss over oppgradert 
telefonsentral, med utvidet repertoar hva 
angår telefoni. Det arbeides nå fortløpen-
de for å erstatte ulike egne abonnement 
på eksterne lokasjoner med IP-baserte 
apparater mot egen sentral. Oppgrader-
ingen var også en prerekvisitt for en stør-
re oppgradering av bestående sentral-
bordløsning, gjennomført rett derpå.

Videre er det anskaffet ny og sterkere 
løsning for trådløse nett, blant annet 
for å sikre vellykket gjennomføring av 
papirløse møter for politikere, først ved 
formannskapet som pilot, dernest for 
hele kommunestyret i 2013. Løsningen for 
øvrig håndteres i sin helhet av Service-
kontoret.

Fra høstparten håndterer vi nå også IKT 
drift for  Nesset Kirkekontor, en hendig 
liten «ekspansjon» til gjensidig gavn.

Resultatvurdering
For kalenderåret 2012 betrakter vi gjen-
nomføring av prosjekter som over nevnt 
som hovedsakelig vellykket. Det skal 
dog nevnes at omfang av ulike oppgaver, 
særskilt høsten, i noe grad har medført 
turbulens overstigende det idéelt ønskeli-
ge. Spesielt ble innføringen av Skoleløftet 
Feide til dels hals over hode og fordret 
mer ad hoc arbeid enn hva tilfellet kunne 
vært med et noe mer romslig tidsskjema. 
Gitt situasjonen var dog framdrift som 
skissert vurdert nødvendig.

IKT

Jostein Hestvik Lie
IKT-koordinator
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 Nesset kommune er med i 
IKT Orkidé
IKT ORKidé er et interkommunalt sam-
arbeid for alle kommuner på Nordmøre, 
samt Fræna og  Nesset. IKT ORKidé har 
utviklet seg gradvis over mange år, og 
fremstår i dag som et viktig felles redskap 
for IKT-utviklingen i deltakerkommunene.

Målsettingen for IKT ORKidé er å nå de 
overordnede nasjonale mål for bruk av 
IKT i kommunal sektor, som definert 
i KS-dokumentet «eKommune2012 
– lokal digital agenda». Visjonen for 
 «eKommunen» er at norske kommuner 
skal være blant de fremste i verden på 
elektronisk innbyggerdialog, digitale 
tjenester og effektiv e-forvaltning. Dette 
er ambisiøse målsettinger som krever en 
betydelig og målrettet innsats. 

IKT ORKidé har følgende visjon; «felles 
utfordringer – felles løsninger». Dette 
innebærer at IKT ORKidé har en am-
bisjon om å fylle rollen som redskap 
for realisering av kommunenes felles 
IKT-behov. For å ivareta og videreutvikle 
rollen, kreves en omforent strategi- og 
handlingsplan og en organisering som 
sikrer god forankring til kommunene. 

De oppgaver som IKT ORKidé er ansvar
lig for pr i dag omfatter:
• Strategier, langsiktige planer med 

budsjett og løpende oppfølging av 
arbeidet innenfor felles IKT utvikling i 
kommunene

• Planlegging og gjennomføring av fel-
les strategisamlinger for kommunene

• Kompetanseutviklingstiltak og 
oppfølg ing av felles faggruppe

• Felles internettilkobling og bred-
båndsnett mellom kommunene

• Felles maskinpark
• Drift av fellespunkt (felles sentrale 

nettverk og serverpark)
• Felles e-post og sikkerhetsløsninger 
• Felles portalløsning for internett og 

intranett 
• Orkideportalen.no (intranettportal for 

interkommunale samarbeidsprosjekter)
• Felles sak-/arkivsystem
• Felles økonomisystem (Agresso)
• Kart på web og løsning for plan på web
• Skanning av kommunale planer
• Skanning av eiendomsarkiver 
• Felles skoleadministrativt system

Organisering av IKT Orkidé
IKT Orkide er et formalisert interkom-
munalt samarbeid etter § 27 i kommu-
neloven og er organisert som modellen 
viser.

Steinar Holm fra Kristiansund er daglig 
leder for IKT Orkide. IKT Orkidé har en 
rekke engasjement stillinger. Det gjelder 
prosjektledere, faggruppeledere og 
driftsressurser i driftsteam. Felles for 
disse stillingene er at det har opprett-
holdt sine ansettelsesforhold i egen 
kommune. Det er laget en arbeidsavtale 
for frikjøp mellom kommunen og IKT 
 Orkidé. Samlet er det 7,75 årsverk knyt-
tet til IKT Orkidé ved utgangen av 2012. 
En øking på 1,50 fra 2011.

IKT Orkidé

Funksjon Årsverk

Faggruppeleder 1,90

Driftsteam 1,75

Prosjekt 2,10

Administrasjon/ledelse 2,00

Samlet 7,75

Måloppnåelse – IKT
Mål Status Sluttført Periode

Oppgradering telefonsentral Utført Vår 2012

Utplassering IP-baserte telefonapparat Påbegynt Løpende

Oppgradering sentralbordløsning Utført Vår 2012

Anskaffet solid løsning for trådløse soner Utført Vår 2012

Konfigurering/idriftsetting trådløst skoler etc. Forsinket Under utarbeiding

Dokumentasjon iht. intern-kontroll Godkjent vår 2012 Vedvarende

Lokal design rundt ny pedagogisk sone Utført Vår 2012

Oppgradert og doblet kapasitet kjerneswitch Utført Høst 2012

Nytt journalsystem for legekontor Utført Høst 2012

IKT Drift av Kirkekontor Utført Høst 2012

Oppgradert Visma-porteføljen til Visma 2012 Utført Vår 2012

Oppgradering av nettverk til GigaBit Løpende Estimert: Høst 2013

Styret IKT ORKidé
1 representant v/vara

Arbeidsutvalget IKT ORKidé
Oppnevnt av styret

Daglig leder

FaggrupperDriftsteam Prosjekter

Helse og 
Familie

Kommunal-
teknisk

Oppvekst Sak/arkivIKT Omsorg Portal Økonomi
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SAMFUNN OG UTVIKLING
Kommunestyret vedtok i desember 2011 en organisasjonsendring med 
tilrettelegging av en ny avdeling, «Samfunn og utviklingsavdelingen» 
fra 1.1.2012.

Gunnar Astad
Jordbrukssjef/ byggesaksbehandler

BYGGESAK
Tjenester og oppgaver 
Byggesaksbehandling
Byggesaksbehandler har ansvaret for 
all byggesaksbehandling i kommunen. 
Det vil si søknader, meldinger og ferdig-
attester. Han er også matrikkelfører.

Det er behandlet 111 byggesaker dette 
året. 2 av disse var nye bolighus, 4 nye
leiligheter og 6 nye hytter.

Saksbehandler har vært ansvarlig for 9 
saker fremmet for  Nesset formannskap

Byggesaker

2010 2011 2012

Behandlede søknader 111 89 111

Nye hus 2 1 4

Nye leiligheter 4 8 0

Nye hytter 6 12 16

Utslippstillatelser fra spredt bebyggelse
Byggesaksbehandler har ansvaret for 
å saksbehandle søknader om utslipps-
tillatelser fra spredt bebyggelse i 
kommunen. Dette vil si fra hus og hytter i 
områder som ikke er regulert.

Det var gitt 8 utslippstillatelser i 2012
Adkomst til/fra kommunale veger
Det er og vedkommendes ansvar å 
saksbehandle søknader om adkomst fra 
kommunale veger.

Måloppnåelse – Byggesak

Effektiv saksbehandling innenfor fristene fastsatt i PBL 
Det er i gjennomsnitt 14 dagers behandlingstid på byggesaker Utført 

Hensikten med avdelingen er å ha et 
sterkere fokus på lokalsamfunnsutvik-
ling. Gjennom et bedre administrativt 
samarbeid og samhandling mellom 
 Nesset Næringsforum, Vekstkommune-
programmet og utviklingsressursene i 
kommuneorganisasjonen er hensikten 

at kommunen i større grad enn tidligere 
skal være pådriver og tilrettelegger for 
tiltak som kan føre til vekst og utvik-
ling. Avdelingen ledes av rådmann/ 
assisterende rådmann.
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JORDBRUK

Måloppnåelse – Jorbruk

Synliggjøre landbruket 
Landbruket er representert i næringsforeningen. Utført 

Flere innslag i media. Pågående arbeid

Bedre økonomien i landbruket

Kjøp av melkekvoter er større enn salg.

Utført.  Nesset øker samla mel-
kekvote med kvoten til et normalt 
stort gardsbruk hvert år. Men 
denne kvoten blir produsert av 
stadig færre gardsbruk.

Sikre rekruttering til landbruket
Landbruk Nordvest, tidligere forsøksringene, er stadig ute med tilbud til kurs for 
avløsere.

Pågående arbeid

Landbruk Nordvest har overtatt landbruks- vikartjenesten. Utført

Næringsutvikling med basis i landbruket og bygdene
Det arbeides for felles markedsføring av turistmålet Eikesdal. Ikke utført
Det er ferdigbygget traktorveg/ gangveg til Mardalsfossen på vestsida av elva. Utført

Arealplanlegging på landbrukets premisser
Kommunen har 10 byggeklare hyttefelt med ledige tomter. Utført
Kommunens saksbehandlere har stadig fokus på at produktive areal ikke skal bli brukt 
til byggeformål. Dette er gjort på grunn av klare politiske føringer for bruk av dyrkamark 
til utbyggingsformål.

Pågående arbeid

Tjenester og oppgaver 
Saksbehandler for småkraftverk
Er saksbehandler på de høringene om 
småkraftverk som skal bygges ut i 
kommunen. Det er gitt uttalelse til 1 sak 
angående utbygging av småkraftverk i 
2012.

Elveforbygging
Jordbrukssjef har ansvaret for å saks-
behandle elveforbyggingssakene i 
 kommune og har den løpende kontakten 
på dette feltet overfor NVE.

Saksbehandler for kommunens 
 rov viltutvalg
Jordbrukssjefen er saksbehandler for 
rovviltutvalget og er ansvarlig for det ut-
vida tilsyn av sau som kommunen gjen-
nomfører hvert år. Dette er en ordning 
som Direktoratet for naturforvaltning 
gjennom Fylkesmannen yter tilskott til.

Saksbehandler for jordlov, konsesjons
lov og odelslov
Det er behandlet 12 søknader om deling 
etter jordlovens § 12, 1 søknad etter 
jordlovens §9 (omdisponering) og 6 etter 
konsesjonsloven.

Saksbehandler for spesielle miljøtiltak i 
jordbruket, bygdeutviklingsfondet.

Det ble behandlet 13 søknader om 
såkalte SMIL-midler og 4 søknader om 
BU-midler (Investering til fjøs).

Resultatoppnåelse
Målene i landbruksplanen er langsiktige. 
Man blir ikke ferdige med disse på et 
bestemt tidsrom. Flere av målene forut-
setter samarbeid med næringen.
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PLANARBEID
Tjenester og oppgaver
 Nesset kommune har pågående flere 
reguleringsplanprosesser. I 2012 ble det 
satt i gang et større kartleggingsprosjekt 
i Eidsvåg for å registrere utbredelsen 
av kvikkleireforekomster i området. 
Resultatet av denne undersøkelsen vil 
først være klar i løpet av våren 2013. Da 
kan arbeidet med reguleringsplanen 
for Holtan området og regulerings-
plan for Eidsvåg sentrum sluttføres. I 
dette arbeidet er det i løpet av 2012 laget 
støykart og gjennomført miljøtekniske 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
potensialet av forurenset grunn der det 
kan være aktuelt med nye bolig/forret-
ningsbygg. 
 
Statens vegvesen har startet arbeidet 
med planlegging av miljøgate gjennom 

Eidsvåg sentrum. Tiltak knyttet til miljø-
gate vil starte opp i løpet av 2013. 

I 2008 startet kommunen planprosess 
med rullering av kommuneplanen for 
 Nesset. Forslag til ny kommuneplan 
ble sendt ut på førstegangs høring i 
2009 og 2. gangs offentlig ettersyn i 
2010. Arbeidet med ny kommuneplan for 
 Nesset ble sluttført i 2012. Etter avholdt 
meklingsmøte i regi av Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal, ble kommuneplanens 
samfunnsdel og arealplan vedtatt i k-sak 
030/2012. I kommuneplanens arealdel er 
det i 4 områder uenighet om arealbruken 
mellom kommunen og sektormyndig-
heter. Disse sakene er oversendt Miljø-
verndepartementet for avgjørelses. 

Oppfølging av kommuneplanens areadel 
er innarbeidet i kommunal planstrategi, 

som ble lagt ut til offentlig ettersyn i 
oktober/november. 

I 2012 inngikk  Nesset samarbeid med 
kommunene Rauma, Molde, Vestnes og 
Midsund om å starte arbeid med å lage 
en interkommunal sjøplan for Romsdals-
fjorden. Dette planarbeidet vil pågå i 2 år 
fremover. 

MILJØVERN
Tjenester og oppgaver
Arbeidsoppgavene til miljøvernleder er 
knyttet til naturforvaltningsoppgaver 
(fisk, friluftsliv, viltforvaltning, 
motorferdsel i utmark), kommunal 
planlegging, vassdragsforvaltning, 
miljøfondet for Eikesdal og 
Eresfjord, næringsutvikling, generell 
saksbehandling med mer. 

Hjorteviltforvaltningen har som over-
ordna mål å få til ei driftsplanbasert 
forvaltning. Mye av arbeidet med vilt-
forvaltning er knyttet opp til veiledning, 
orientering om regelverk og saksbe-
handling. Miljøvernleder koordinerer ar-
beid med ettersøk av påkjørt vilt.  Nesset 
kommune har samarbeid med dyktige og 
engasjerte ettersøksekvipasjer som gjør 
at ordninga fungerer godt. Det er i 2012 
registret 39 oppdrag, derav 34 viltpå-
kjørsler. Miljøvernleder er kommunes 
kontaktperson under storviltjakta, og 
mottar fellingsrapporter hele høsten og 
tar avgjørelser om kommunale ettersøk 
skal igangsettes. I 2012 ble det i  Nesset 
felt 301 hjorter, 17 elger og 76 rådyr. 

Miljøvernleder er sekretær for Fag rådet 
for lakseførende vassdrag i  Nesset. 
Miljøvernleder er kommunens kontakt-
person til Friluftsrådet Nordmøre og 

Romsdal som arbeider med ulike til-
retteleggingstiltak i regionen. 

Friluftlivstiltaket «Stikk UT», som inngår 
i samarbeidsprosjektet 10 turmål i 
Friluftsrådets 10 kommuner, ble videre-
ført i 2012 og nye poster er planlagt for 
kommende år. Det er ellers satt fokus 
på merking og skilting av turstier, der 
kommunen bidrar med støtte til merke-
stolper og skilt. 

 Nesset kommune har ett sikret statlig 
friluftsområde - Eidsvåg badeplass. 
Det er utarbeidet egen plan for til-
rette legging av arealet. Det er og laget 
forvaltningsplan for friluftsområdet. 
Når det gjelder saker tilknyttet lov om 
motorferdsel i utmark har kommunen en 
praksis med å gi løyve for 3 år. I 2011 var 
det en «hovedrullering» med behand-
ling av ca 125 motorferdsels saker. Det 
kreves årlig oppfølging og utsending av 
kjørebøker med mer.

Miljøvernleder er involvert i tverr-
sektorielt samarbeid innad i kommune-
organisasjonen og med andre kommu-
ner. I 2012 har det bl.a. vært fokus på 
tverrsektorielt planlegging knyttet opp til 
arbeid med bl.a. strategi for folkehelse-
arbeid og revidering av kommundelplan 
for idrett, fysisk aktivitet og kultur. 

Vassdragsforvaltning
 Nesset kommune er sterkt involvert i 
innføring av EU sitt rammedirektiv for 
vatn igjennom at Eiravassdraget og Indre 
Langfjord er utpekt til eget vannområde. 

Saksbehandling til politisk behandling
Miljøvernleder har forberedt
• 25 saker til formannskapet.
• 11 saker til utvalg for teknisk, næring 

og miljø.
• 13 saker til miljøfondet for Eikesdal og 

Eresfjord.

Miljøvernleder er kommunens kontakt-
person i forhold til utbetaling av tilskudd 
som er bevilget av Miljøfondet.

Informasjon
Kommunens nettsider er et nyttig red-
skap for å komme ut med informasjon 
til publikum. Miljøvernleder forsøker å 
ajourføre kommunens nettsider innen 
ulike fagområder som avdeling for plan, 
næring og miljø har ansvaret for. 

Antall skutte dyr

2010 2011 2012

Hjort 384 332 301

Rådyr 108 80 76

Elg 17 18 17

Hogne Frydenlund
planlegger og miljøvernleder 
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SKOGBRUK
Tjenester og oppgaver
Skogbrukssjefens arbeidsoppgaver er 
å planlegge, administrere og godkjenne 
skogkulturarbeidet i kommunen. Han 
driver teknisk og økonomisk rettledning 
til skogeiere. Utfører arbeid omkring 
tilskudd- og skogavgiftsordningen, plan-
legger og godkjenner landbruksveier og 
utfører en del statlige kontrolloppgaver

Veiledning skog/næring. Statlige rapporte-
ringsoppgaver til Møre og Romsdal fylke. 
(Blomstring, frøsetting, resultatkontroller 
landbruksveier, foryngelse, skogfond, bruk 
av rentemidler). Forvaltning av nærings- 
og miljømidler i skogbruket

Skogbruk
I 2012 har det vært nødvendig å priorite-
re opprydding etter orkanen «Dagmar» 

1. Juledag 2011. Det var spesielt bygdene 
Eresfjord og Vistdal som ble hardest 
rammet. Mye av skogen som var blåst 
ned var gran som ikke skulle vært hogd 
før om 10-30 år. Som en konsekvens av 
orkanen falt også tømmerprisene på 
gran med 60 kr pr. m3. Dette medførte en 
svært lav driftsnetto for de som ble be-
rørt. Det ble bevilget ett ekstraordinært 
drifts tilskudd til uttak av stormskadd 
skog. Det medførte til at vi også fikk 
hogd den skogen som var mest skadd. 
I perioder hadde vi 2 hogstmaskiner i 
kommunen og i midten av oktober hadde 
alle som ønsket opprydding fått hjelp. 
Konklusjonen er at aktiviteten i skogen 
i 2012 har vært unormalt høy. De som 
driver med salg av ved melder om liten 
etterspørsel på grunn av lave strøm-
priser.

I 2012 ble det drevet frem 8 630 m3 
tømmer og ved. Dette er en oppgang på 
4 629 m3 fra 2011. Bruttoverdien på tre-
virket som ble hogd var kr. 2 582 153. 

Gjennomsnittsprisen på tømmeret var på 
299 kr. pr. m3. Det er en nedgang på 63 kr 
fra år 2011. 42 skogeiere leverte tømmer 
for salg.

Kommunen fikk tildelt kr. 240 000 
til skogkulturtiltak. Det ble utbetalt 
kr. 124 961. 

Det ble i 2012 utbetalt kr. 275 832 i 
ekstra ordinære driftstilskudd til uttak av 
stormskadd skog.

Vegbygging
Det ble ferdigstilt 1 snuplass i 2012. Det 
ble utbetalt kr 208 178 i statstilskudd.

NÆRING
Næringsutvikling
 Nesset Næringsforum AS er det utøven-
de organet for kommunens arbeid med 
bedriftsrettet næringsutvikling. Nærings-
hagemiljøene i Sunndal og  Nesset etabler-
te i 2012 ett felles næringshage selskap 
under navnet Aura Nærings hage AS. 
Videre drift av  Nesset Næringshage AS 
stod dermed i fare for å bli nedlagt.

Kommunestyret vedtok i 2012 å øke det 
årlige driftstilskuddet til kr. 575 000 
for årene 2012-2014. Dette skal dekke 
arbeidet med drift av Hoppid- kontoret i 
tråd med partnerskapsavtalen mellom 
Innovasjon Norge, Møre og Romsdal 
fylkeskommune og  Nesset kommune. 
Videre skal dette dekke saksbehandling 

og forvaltning av kompensasjonsmidlene 
og arbeidet med bedriftsrettet nærings-
utvikling i  Nesset. I økende grad utfører 
 Nesset Næringsforum AS tilretteleggen-
de oppdrag for kommunen i tilknytning 
til henvendelser fra bedrifter som ønsker 
å etablere seg.

Næringskonsulenten har bla. funksjon 
som sekretær og saksbehandler for 
Mardølafondet og for Utviklingsfondet for 
Indre  Nesset og er kommunens kontakt i 
forhold til det lokale næringsliv.

Utviklingsfondet
I 2012 ble det netto solgt kraft for kr 
560 386. I tillegg ble det tilbakeført(ikke 

utbetalt) fra 2009 kr. 7 773 til utviklings-
fondet. I K-sak32/11 ble det satt av 
kr. 65 633 til disposisjonsfond for fondet. 
Av dette er det igjen kr. 25 225 som ikke 
er disponert. Det ble behandlet 16 saker. 
Innvilget beløp: kr. 555 000.

Oversikt over søkere, formål og  vedtak 
i Utviklingsfondet for indre  Nesset 
kommer frem under kap. 8:  Nesset som 
kraftkommune.

Mardølafondet 
Mardølafondet fremmer egen års-
melding.

Stormfelling Eresfjord etter orkanen Dagmar 1. juledag 2011

John Walseth
skogbrukssjef/næringskonsulent 
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KULTUR
Tjenester og oppgaver
Kultureininga skal stimulere til, sam-
ordne og drifte kulturtiltak som kjem alle 
innbyggarane i  Nesset til gode. Arbeidet 
skjer i nært samarbeid med frivillige, 
lag og foreiningar, institusjonar og andre 
kommunar. Kultur deltar i tverrsektorielt 
samarbeid innan forebyggande arbeid 
for ungdom og med folkehelsearbeid i 
kommunen.

Bibliotek
 Nesset folkebibliotek har ope 16 timar 
per veke fordelt på 3 dagar. Personal-
ressursane er basert på fleire små del-
tidsstillingar mellom 20 og 50 %. Avtalen 
mellom  Nesset og Sunndal om bibliotek-
samarbeid omfattar og kjøp av bibliotek-
sjefressurs frå Sunndal som tilsvarar 
30 % stilling. Mindre publikumsope blir 
bevisst bruka mot skolar og barnehagar. 
I 2012 var det 15 lesestunder for barne-
hagebarn og jamnleg besøk av skole-
klasser. Ein klasse har brukt biblioteket 
fast til å gjere lekser.

Under Eidsvågdagane hadde bibliotek-
et stort boksalg i Eidsvåg. Du har og 
hatt boksalg i samband med avvikling 
av filialane som no går mot slutten. 
Eresfjord var ferdig i 2012, og Vistdal 
blir fullført i byrjinga av 2013. Det står 
att å få orden på magasinsituasjonen 
som for det meste er lagra på Eidsvåg 
gamle skole. Her må ein ta ein gjennom-
gang og sortering. Biblioteket manglar 
eit hensiktsmessig magasin som m.a. 
må fylle krav til oppbevaringsklima for 
bøkene. Biblioteket hadde bokbad og 
barneteater under Bjørnsonfestivalen. 
Det har vore bokkaféar i samarbeid med 
Aktivitetssentret, litteratur-utstillinger 
og temautstillinger gjennom heile året 
(m.a. eventyr-utstilling). Bokbåten Epos 
var på besøk i Vistdal.

Sira skule i Eresfjord har m.a husa 
biblioktekfilial som no er avvikla. Huset 
vart reve hausten 2012.

Bibliotekstatistikk 2012 2011 2010

Barn, fag og skjønnlitteratur 3 698 3 323 3 649

Vaksen, fag og skjønnlitteratur 4 294 4 120 5 590

Lydbøker, barn og vaksne 664 651 1 018

Andre medier (hovedskl. DVD for barn) 1 826 1 044 2 044

SUM utlån 9 818 9 138 12 301

Besøk 4 602 4 050 4 557

Økonomisk resultat

2012 2011

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Kultur 3 665 439 3 647 000 -18 439 -0.5 % 3 421 700

Nøkkeltall i eininga

31.12.12 31.12.11

Faste 8 7

Sesong/ekstra 2 3

Årsverk 3,36 3,28

Deltidsstillinger 7 6

Kvinner 7 6

Menn 1 1
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Utlånstala er på veg opp i 2012: Utlån 
auka med 7,4 % og besøk med 13,4 %. 
Dette er bra når vi såg ein negativ 
tendens i 2011. Kanskje som følgje av at 
filialar vart lagt ned. Ein set oppgangen 
i samanheng med den bevisste satsinga 
mot barn og unge i året som er gått. Det 
er særleg for denne gruppa at tala er 
positive i 2012. 

Kulturskole
Gjemnes og  Nesset kulturskole har ca 
80 elevar i  Nesset. Det blir gjeve under-
visning i musikk, dans og visuelle fag. 
Undervisninga er desentralisert og går 
føre seg på Eidsvåg gamle skole og ved 
andre skoleanlegg i kommunen. Vi ser 
fram til å kunne avvikle Eidsvåg gamle 
skole som undervisningsstad og få betre 
lokalar for undervisninga i Eidsvåg i 
samband med ombygging av barnehage- 
og skolebygg der.

Barn og ungdom
Frivillige lag og foreiningar står for 
allsidig og godt kulturarbeid for barn og 
unge i  Nesset. 

Det er registrert 25 lag som arbeider 
direkte retta mot barn og unge i vidt 
spekter frå misjon via speidar og 4H, til 
allsidig idrett og friluftsliv. I november 
vart Anne Cathrine Sæthermyr tilsett 
som ny ungdomsleiar.

Det er godt samarbeid med helse og 
forbygging og NAV om ungdomstiltaka. 
Kulturkonsulenten er med i ungdoms-
teamet.

Ungdomens kommunestyre har fordelt 
ungdomsmidlar, arrangert skibuss til 
Oppdal og arbeidd aktivt med mange 
politiske saker.  Nesset samarbeider med 
Gjemnes om UKM og årets lokalmønst-
ring gjekk føre seg på Bergtun i februar. 
8 ungdommar frå  Nesset gjekk vidare til 
fylkesmønstring i Ålesund. Kulturkonsu-
lenten er barnas representant i plansaker.

Idrett, lag og foreiningar
Det frivillige arbeidet er limet i kultur-
arbeidet. Lag og foreiningar skaper akti-
vitet og gode møteplassar i nærmiljøet. 
Det vart fordelt i alt kr. 320 500 i kommu-
nale kulturmidlar og utbetalt kr. 131 000 i 
statlege spelemidlar til ferdige prosjekt 
i 2012. 

 Nesset idrettsråd er eit viktig organ 
for koordinering og kompetanse til 
idrettsarbeidet i kommunen. Idretts-
rådet har eige sekretariat og bidrar m.a. 

StikkUt-tur
Ordførarturen er eksempel på tverr-
sektorelt arbeid. Tur til Varghaugen i 
Eresfjord i samarbeid med Eresfjord 
Husflidslag og folkehelsekoordinator.

Arbeid med å betre tilkomsten til helle-
ristningsfelta på Bugge er starta opp.

Ungdommens kommunestyre
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i rullering av handlingsplan og for-
deling av midlar til løypekjøring i fjellet. 
Idrettsrådet sørgjer for utdeling av lokale 
aktivitetsmidlar (LAM). Årets idrettspris 
blir utdelt av Idrettsrådet. 

Kulturminne
 Nesset prestegard er avdeling av 
Romsdalsmuseet.  Nesset kommune 
og Romsdalsmuseet deler kostnadene 
med stillinga som formidlar og vakt-
meister. Det var mange arrangement 
på prestegarden og besøkstala auka frå 
2303 i 2011 til 4041 i 2012. Vi er spente på 
utviklinga i samband med at OVF vurdrer 
å selje prestegardstunet dersom det 
ikkje lenger skal vere teneste bustad 
for presten i  Nesset. Samarbeidet 
med Romsdalsmuseet inkluderer og 
 Tverrberghytta i Eikesdal.

For helleristningane på Bugge gjeld 
skjøtselsavtale mellom MR fylke og 
Vitenskapsmuseet i Trondheim.  Arbeid 
med å ruste opp tilgjengelegheita 
på helleristningsfeltet er påbegynt. 

Skole museet i Bersås gamle skole på 
Raudsand er og kommunens ansvar. Ein 
satsar på sette i gang arbeid med kom-
munal kulturminneplan i 2013.

Folkebadet
Bassenget ved ungdomstrinnet i Eidsvåg 
er ope for publikum tre kveldar i veka frå 
haustferie til påske. Det er tilsett bade-
vakt i 20% stilling i tillegg til at kommu-
nen har avtale med Eidsvåg IL om bade-
vakt. Tal besøk i 2012 var i alt 1053 (1121 i 
2011), av dette var barn og familiebillettar 
975 (1027). Folkebadet er eit populært 
tilbod som er viktig for mange.

Bjørnsonfestivalen
Festivalen hadde 12 enkeltarrangement 
i  Nesset inkludert tilbod til skule og 
barne hage, kunstutstilling og guds-
teneste i fjøset på  Nesset prestegard. 
Samla besøkstal i  Nesset var 464. Av 
høgdepunkt kan nemnast litteraturcruise 
på Eikesdalsvatnet med Morten Krogvoll 
og Tove Nilsen, 3 Egner-forestillingar 
for barnehagane og avslutningsdagen på 
 Nesset prestegard med ca 100 besøkane. 
Kulturkonsulenten er leiar i styret for 
Bjønsonfestivalen. Arbeidet med arran-
gementet i  Nesset, styrearbeid og ymse 
representasjon for festivalen er rekna 
inn i stillinga som kulturkonsulent og 
utgjorde ca 15% i 2012. 

Interkommunale 
samarbeidsavtaler og 
selskaper
• Gjemnes og  Nesset kulturskole.
• Romsdalsmuseet, samarbeidsavtale 

inkludert avtale om medfinansiering 
av vaktmeister og formidlar på  Nesset 
prestegard.

• Samarbeidsavtale med Sunndal 
 kommune om biblioteksjef.

Ny turistattraksjon i  Nesset: God-
templarsteinen vart «gjenreist» etter 
Dagmars herjingar på Buggestranda. 
Eit glimrande samarbeid mellom Sta-
tens Vegvesen, IOGT i Molde og  Nesset 
kommune.

Kva er du stolt av at din eining fikk til i 2012?
Synleggjering av Bjørnsonfestivalen og kvaliteten på arrangementa også i  Nesset.
Prosessen med å finne vegnamn på alle vegparsellar i kommunen. Eit godt samarbeid med 
 namneutvalet og teknisk avdeling.

Kva er de største utfordringane for din eining i 2013? 
Sette i gang arbeid med kulturminneplan og registrering av kulturminne for vern og formidling. 
Arbeidet med å fylle den nye idrettshallen som skal byggast med innhald som kjem innbyggarane 
til gode.

Turid Leirvoll Øverås
kulturkonsulent 
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Måloppnåing – Kultur

1 Kvalitet på tjenestene
Fagleg oppdatering av medarbeidane ved å delta i årlege oppda-
teringar i litteratur for barn og voksne.
Fokus på nye media og digitale verktøy

Gode rutiner og god tilgjenge for publikum
Tilby digitale spel, lesebrett o.a til publikum. 
Arrangement for barn og voksne som et ledd i 
 formidling av litteratur.

Fullføre avvikling av filialen i Vistdal Ferdig jan. 2013. 

Forbedre magasinsituasjonen for bøker. Ikkje utført

2 Motiverte medarbeidere
Fagleg påfyll Delvis utført. Faste møte med bibliotek månadleg.

Meingsfylte arbeidoppgåver
God informasjon, og kompetansevedlikehold gjennom å 
delta på faglege møter og kurs.

Sjølvstendig arbeid
Så godt som mulig. Fast oppfølging av medarbeidere 
ved folkebadet og ungdomsklubben.

Sosiale tiltak Delvis utført. Innarbeide APRIL i det daglige arbeid

3 God økonomistyring

Reell og realistisk budsjettering
Utført. Ekstern finansiering, spillemidler o. a. 
God budsjettoppfølging og rapportering.

Rammestyring
Så godt som mulig. Utnytte fagsystemet for å halde 
oversikt.

4 Helhetlig og langsiktig planlegging

Kommuneplan 
Utført. Aktiv deltaking i kommuneplanarbeidet. Årlig 
justering av kommunedelplan, handlingsplan.

Kommunedelplaner
Arbeide aktivt med handlingsplan for kulturområdet, 
bibliotek, kulturminne, museum, ungdom osv.
Være barn og unges representant i planarbeid.

Årshjul for kultur
Så godt som mulig. Få kulturbaserte turistattrak-
sjonar og kulturminne inn i arbeidet med turisme og 
marknadsføring.

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT

Kulturområdet og biblioteket har gode fagsystem
Delvis oppnådd. Kontinuerlig prosess. Effektiv bibliotek-
drift i samarbeid med Sunndal folkebibliotek.

Kursing og oppdatering for tilsette i kommunale fagsystem. Blir gjort ved behov.

6 God utnytting og bruk av kommunale bygg, og et godt vedlikehold
Nye lokaler til ungdomsklubb. Utført.

Kulturskolen; arbeide for standardheving av lokaler. Evt. nye lokaler. Påbegynt i samband m skole/bhg utbygging. 

Vurdere utnyttinga av Gamleskolen på Langset. (er m.a. magasin for 
biblioteket)

Påbegynt i samband m skole/bhg utbygging. 

Vidareutvikle  Nesset prestegard. Utvide parkeringsplassen og førebu 
arbeid med lokalmuseum (2. etg. på fjøsen)

Delvis utført. 

Melde vedlikeholdsbehov til teknisk forløpande. Delvis utført. 

Avvikle Sira skule. (vedtak om riving/flytting) Utført. Huset er rive.
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2012 var året da ny Folkehelselov trådte i 
kraft. Denne gir kommunen et stort an-
svar for folkehelsearbeid, og er på man-
ge måter grunnpilaren i Samhandlings-
reformen. I § 4 i Lov om folkehelse blir 
kommunen pålagt «å fremme folkehelse 
innen de oppgaver og med de virkemidler 
kommunen er tillagt, herunder ved lokal 
utvikling og planlegging, forvaltning og 
tjenesteyting». Kommunen skal med-
virke til at helsemessige hensyn blir iva-
retatt av andre myndigheter og virksom-
heter. Medvirkning skal skje blant annet 
gjennom råd, uttalelser, samarbeid og 
deltakelse i planlegging. Kommunen 
skal legge til rette for samarbeid med 
frivillig sektor.» Videre skal kommunen 
skaffe seg en oversikt over befolknin-
gens helsetilstand, og komme fram til 
folkehelseutfordringer, og planlegge og 
sette i verk tiltak ut i fra disse.
Kort sagt må kommunen bruke alle sek-
torer for å legge til rette slik at det er lett 
for innbyggerne å ta valg som fremmer 
helse gjennom hele livet. 

Resultatoppnåelse
I  Nesset har vi i 2012 hatt fokus på våre 
oppgaver innen folkehelse på følgende 
måter:
• Folkehelse er forankret i Kommune-

plan for  Nesset 2012-2030. Vedtatt av 
kommunestyret 29.03.12. Planproses-
sen fram til sluttbehandling av kom-
muneplanen har vært bred, og det ble 
avholdt folkemøter i alle bygder.

• Samarbeid med frivillig sektor og en 
bred planprosess ble i 2012 gjennom-
ført i utarbeidelsen av kommune-
delplan for anlegg, hus, områder for 
idrett og kultur. Folkehelseperspek-
tivet er her gjennomgående. I innled-
ningen til denne planen står: « Ein 
stor del av arbeidet innan dette feltet 
blir i  Nesset utført av frivillige, lag 
og foreningar. Utan denne innsatsen 
ville ein ikkje hatt det mangfaldet av 
tilbod som  Nesset kommune stolt kan 
tilby sine innbyggarar og besøkande. 
Idealistisk arbeid har ein eigenverdi 
i seg sjølv og er kjelde til god folke-

FOLKEHELSEARBEID
 Nesset kommune har siden 2010 forpliktet seg gjennom partnerskaps- 
avtale med Møre og Romsdal fylkeskommune for gjennomføring av 
God Helse programmet. Motto for God helse partnerskapet er «Saman 
om sunne, trygge, og levande lokalsamfunn». Denne partnerskapsav-
talen ble i juni 2012 fornyet, og underskrevet av ordfører for perioden 
2013-2016. 

65+
Aktive seniorer i  Nesset, forebyggende 
gruppetrening i regi av fysioterapeute-

ne hver mandag

Mari Husan
folkehelsekoordinator
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helse.» Det blir også lagt vekt på 
tiltak som fremmer helse ved til deling 
av kulturmidler, dette er endret i 
 retningslinjene i 2012.

• Medlemmer av kommunestyret fikk 
i mai 2012 folkevalgtopplæring, som 
også omfattet temaet «Folkehelse og 
kommuneplanlegging».

• I utarbeidelsen av Kommunal plan-
strategi 2012 – 2015, ble folkehelse 
tatt opp som et gjennomgående 
tema, i tråd med kommuneplanen og 
Folkehelselova. Det legges her opp til 
å arbeide konkret med videre kartleg-
ging av befolkningens helsetilstand, 
og hvilke positive og negative faktorer 
som har innvirkning på denne. Dette 
vil gi grunnlag for å kunne  planlegge 
og iverksette tverrsektorielle og 
kunnskapsbaserte tiltak for å nå mål 
som er satt i gjeldende kommuneplan.

• Administrasjonsutvalget vedtok 26.09.12 
at ansatte og politikere i  Nesset 
 kommune ikke skal røyke eller bruke 
andre tobakksvarer i arbeidstida. 

• Tverrsektoriell satsing på en aktiv og 
trygg alderdom gjennom prosjektet 
«Aktive seniorer» er gjennomført i 
2012. Innbyggere i  Nesset over 65 år 
har fått informasjonsmateriell, tips til 
hvordan de selv kan iverksette tiltak 
for at de kan få en aktiv alderdom i 
eget hjem, sjekklister til bruk i eget 
hjem, samt tilbud om alt fra strøsand 
til ulike hjelpemidler, trimgruppe og 
forebyggende hjemmebesøk av fag-
personell innen helse og omsorg.

• Frisklivstilbud i form av «Aktiv på 
Dagtid» drives både av kommunalt 
ansatte og av to av Idrettslagene i 
kommunen. 

• I samarbeid med ulike organisasjoner 
og næringsliv har det blitt gjennom-
ført førstehjelpskurs for småbarns-
foreldre, trillegruppe, hybelkurs, 
aktivitetsdag for eldre, fellesturer til 
Stikk UT! turmål og folkehelsekoordi-
nator har deltatt på møter i idrettslag 
hvor folkehelse har vært tema. 

• Forebyggende og helsefremmende 
tiltak med tidlig tverrfaglig interven-
sjon har fokus fra svangerskapskon-
troll, i helsestasjonsvirksomheten, i 
barnehage og skole. Dette er nedfelt 
i planer, og konkretisert i ulike tiltak 
som følges opp av fagpersoner som 
også har tilegnet seg kompetanse 

innen folkehelse.
• Skilting og merking av stier og turmål 

for å gjøre det lett å benytte natur og 
nærområder til rekreasjon og til å 
være i fysisk aktivitet.

• Samhandling av tjenestetilbud i 
forhold til å gi den enkelte innbygger i 
 Nesset best mulig oppfølging før/etter 
sykehusinnleggelse, eller ved akutt 
nedsatt funksjon.

• Søkt om midler til å lage Helseløype i 
Eidsvåg.

I  Nesset drives et utstrakt folkehelse-
arbeid av fagpersoner innen de ulike 
kommunale avdelinger, enheter, frivillig 
sektor og innenfor næringslivet. Alle 
disse fortjener honnør for sitt bidrag 
til positiv samfunnsutvikling. Generelt 
settes det av for liten tid til å evaluere de 
ulike tiltak, og i forhold til folkehelsear-
beid er det svært vanskelig, da effekten 
ikke nødvendigvis kommer umiddelbart. 
Styringsgruppa for God Helse part-
nerskapet skulle sikre at folkehelse-
perspektivet ble ivaretatt i alle sektorer. 
Da folkehelsekoordinator i løpet av 2012 
ble organisatorisk plassert i avdeling 
«samfunn og utvikling» med rådmann 
som leder, er dette hensynet ivaretatt. 
Initiering av satsingsområder i tråd med 
Partnerskapsavtalen, evaluering, saks-
behandling og planlegging vil heretter 
skje i samråd med andre fagpersoner 
i avdeling samfunn og utvikling eller 
andre i rådmannens stab.

Fra Aktivitetsdag for eldre i samarbeid 
med pensjonistforeninga med flere. 

Verdens aktivitetsdag 10. mai 2012 var 
det europeiske året for aktiv aldring.

49RÅDMANNENS STAB // FOLKEHELSEARBEID



Måloppnåelse – Folkehelsearbeid

Folkehelse som satsingsområde inn i kommuneplan 2012-2020, en skal sikre opplæring til 
folkevalgte slik at folkehelse tas inn i kommunal planstrategi og planprosesser

Folkehelse er forankret i Kommuneplan for  Nesset 2012-2030.
Vedtatt av kommunestyret 
29.03.12.

I løpet av 2012 skal alle enheter/avdelinger i  Nesset kunne sette seg egne mål for 
folkehelsearbeid
Vil vise seg i mål for 2013. Kan alltids bli bedre. Folkehelsekoordinator må skaffe seg 
bedre oversikt på avdelingsnivå.

Godt utført i noen enheter/
avdelinger.

Forebyggingsaspektet i Samhandlingsreformen må framheves, og prosjektet «Aktive seniorer 
i  Nesset» skal gjennomføres

Veiledning og kompetanseheving av helse og pleiepersonell er gjennomført. 
Prosjektet «Aktive seniorer i 
 Nesset» er gjennomført

Opprette forebyggende team for barn og unge

Forebyggende team etableres, og det lages en plan for tverrfaglig samhandling, med 
fokus på utjevning av sosiale helseforskjeller. 

Forebyggende team er etablert, 
og har avholdt 2 møter. NAV har 
opprettet utlånspool med utstyr 
til div. aktiviteter

Framskaffe oversikt over helsetilstand og aktuelle folkehelseutfordringer på tverrsektoriell 
basis

Framskaffe Folkehelseprofiler og annen relevant statistikk.
Gjennomført. Svært utfordrende 
å arbeide med dette, kursing er 
nødvendig. 

Videreføre igangsatte aktiviteter og samhandling med frivillige lag og foreninger

Være pådriver og motivator både intern i kommunen og i samfunnet for øvrig.

Det drives et utstrakt folkehelse-
arbeid av fagpersoner innen de 
ulike kommunale avdelinger, en-
heter, frivillig sektor og i innenfor 
næringslivet.

Opprettelse av en «utlånspool» av diverse 
fritids utstyr gir barn og unge mulighet til å delta 
i fritidsaktiviterer under like forutsetninger.
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Tjenester og oppgaver
• Sentralbord og generell informasjon 

over skranke. Ca. 14 000 inngående 
telefonsamtaler i løpet av ett år. I 
tillegg et stort antall besøkende over 
skranke. På de områder vi ikke selv 
saksbehandler, gir vi generell infor-
masjon.

• Publikums-PC. Gratis bruk av PC og 
internett hverdager 0800-1530. Også 
gratis trådløst internett.

• Likningskontor og folkeregister. 
Skatt Midt-Norge kjøper tjenester fra 
servicekontoret. Utført enklere tje-
nester innenfor skatt og folkeregister. 
Skatt Midt-Norge har i 2012 sagt opp 
sine avtaler med servicekontorene. I 
 Nesset fra 1.7.

• Kulturmelding «Det skjer i  Nesset». 
Sendes til alle husstander ca 10 gan-
ger pr år. I tillegg legges aktivitetene 
også ut på kommunens nettsider, 
RB-nett og InfoPlayer (skjermer på 
butikker og lignende).

• Salg av boligtomter. Salg av tomter fra 
kommunale boligfelt. 10 ledige tomter 
i kommunen til salgs pr. i dag. 3 ledige 
festetomter. 

• Administrering av utleie av boliger. 
Utleie og oppfølging av 12 leiligheter 
og 1 kommunal bolig. 

• Boligpolitik plan. Administrativ 
oppfølging av planen i samarbeid med 
rådmann og ordfører.

• Kommunale gebyr. Saksbehandling 
av søknad om endring i kommuna-
le gebyr. 23 saker behandlet i 2012. 
Ajourhold av register, fakturering og 
informasjon til publikum.

• Eiendomsopplysninger. Informasjon 
om matrikkel og utskrift av kart. Infor-
masjon til eiendomsmeglere ved salg 
av eiendommer.

• Produksjonstilskudd i landbruket. 
232 saker registrert og saksbehandlet 
i 2012.

• Velferdsordningene i landbruket. 14 
saker om sjukeavløsing i jordbruket 
behandlet i 2012.

• Autorisasjon plantevern. Informasjon 
og veiledning om hvordan bli autori-
sert. 2 bevis utstedt i 2012.

• Regionalt miljøprogram. Spesielt 
for 2012; behandlet 50 søknader om 
tilskudd.

• Salgs-, skjenke- og serveringsbevil-
linger. 41 saker behandlet etter Alko-
holloven i 2012.2 saker behandlet etter 
Serveringsloven.

• Kunnskaps- og etablererprøven. 
Informasjon om etablerer- og kunn-
skapsprøve og gjennomføring av eksa-
men. 10 eksamener avholdt i 2012.

• Publisering av postlister og politiske 
saker til kommunens nettside. 80 inn-
kallinger og protokoller fra politiske 
møter, og 52 postlister publisert i 2012. 

• www. Nesset.kommune.no Hoved-
ansvar (webredaktør) for kommunens 
nettsider. Enhetene har ansvar for inn-
hold på sine fagområder. Nytt design 
med større tjenestefokus lansert 27. 
april 2012. 75 nye tjeneste beskrivelser 
og 4 nye elektroniske skjema ut-
arbeidet i 2012.

•  «Folk i alle hus». Vekstkommune-
programmet kjøper 20 % stilling ved 
servicekontoret for gjennomføring av 
prosjektet. Prosjektets første fase ble 
avsluttet 1. mai. 15 småbruk er solgt i 
2-årsperioden. Prosjektets andre fase 
startet 1. august og har som målset-
ting å kartlegge hus uten fast boset-
ting i kommunen.

• Prosjektledelse Skansen-prosjek-
tet – digitalisering av eiendomsarkiv. 
40 meter byggesaks- og delingsarkiv 
for perioden 1965-1997 er i løpet av 
2010-2012 digitalisert og dermed gjort 
mer tilgjengelig. Kommunen har kjøpt 
tjenester til rydding og skanning fra 
Skansen Aure.

Våre brukere er både kommunes innbyggere og kommunens egne 
ansatte. Vi yter tjenester innenfor et bredt fagfelt.

SERVICEKONTORET

Nøkkeltall i enheten

31.12.12 31.12.11

Ansatte 5 6

Årsverk 5 5

Deltidsstillinger 0 3

Kvinner 5 6

Menn 0 0

0,57	%
1,59 % 2011 

Samlet i kommunen: 
7,96 % 2012, 7,97 % 2011

Sykefravær 2012

Hege Frisvold Jørstad har overtatt 
stafettpinnen etter Kari Gussiås med 
prosjektet «Folk i alle hus». Fase to 
av prosjektet skal kartlegge tomme 
hus/leiligheter i kommunen. Her 
Hege t.v. sammen med personalsjef 
 Anne-Karin Sjøli.
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• Inn- og utgående post. 5 985 inngå-
ende dokument (ekskl. vedlegg) ført 
i saksbehandlingssystemet i 2012. 
Frankering (kr. 261 000 i 2012) av 
utgående post. Aktivitetstjenesten 
bringer intern post mellom enhetene 
og bedrifter i sentrum.

• Arkiv. Arkivansvarlig i henhold til 
Arkivlov og forskrift. Alt arkivverdig 
materiell skal ivaretas. Ansvar for 
kommunens arkivplan og gjennom-
føring av denne. Arkivtjenesten har i 
2012 journalført/arkivert 11 300 doku-
ment.

•  Politisk sekretariat. 3 ansatte er 
engasjert i politisk sekretariat som 
sekretær for kommunestyre, for-
mannskap, Utvalg for helse, oppvekst 
og kultur, Utvalg for teknisk, næring 
og miljø, Arbeidsmiljøutvalg, Admi-
nistrasjonsutvalg og Råd for eldre 
og funksjonshemma. Budsjett på 
kr. 2 038 000 i 2012. Innført papirløse 
møter for formannskapet og arbeidet 
med evaluering og utvidelse for flere 
utvalg i 2013. 

• Budsjett og personalansvar. Service-
kontoret i  Nesset drives som en 
egen enhet og har 6 ansatte med 
til sammen 5 årsverk. Budsjett på 
kr. 2 860 000 i 2012. I tillegg bud-
sjettansvar for politisk virksomhet 
(kr. 2 038 000 i 2012).

•  Fakturering/refusjonskrav. Produk-
sjon av faktura for helse- og omsorgs-
tjenestene, kommunale gebyr, husleie 
kommunale boliger, bygg og anlegg, 
oppmåling, byggesak, tilknytning, 
feste, tomtesalg, bygdabøker, guiding, 
bibliotek, salg og skjenking av alkohol, 
eksamen (alkoholloven), SFO, kopie-
ring m.m. Grunnlag produsert både 
ved servicekontoret og andre enheter.

•  System- og opplæringsansvarlig. 
Ansvar for saksbehandlingssystemet 
ePhorte og Acos Portal (hjemmeside). 
Opplæring av nye brukere og oppføl-
gingskurs/workshops, kvalitetssikring 
samt noe teknisk oppfølging.

•  Diverse støttefunksjoner
 

Politisk sekretariat har innført papirløse møter for formannskapet i 2012 og planlagt gjennomføring for kommunestyre og hovedutvalgene i 2013.

Anne Marie Aasen har arbeidet ved 
servicekontoret siden etableringen i 
2006 (og før det 26 år i kommunen!) I 
2012 valgte hun å bli pensjonist.
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Nøkkeltall i enheten

Faktatall 2012 2011

Antall nyhetssaker på nett 100 124

Antall salgs- og skjenkesaker 41* 21

Antall kunnskaps- og etablererprøver avholdt 10 4

Antall saker om sjukeavløsning i jordbruket 14 18

Antall produksjonstilskuddssaker 232 229

Antall inngående dokument ført i sak-/arkivsystemet ePhorte** 5 985 6 078

Antall journalførte (arkiverte) dokument 11 300 11 186

* 13 av disse er fornying av skjenkeløyver som foretas hvert 4. år
**underliggende dokument (vedlegg) er ikke med i tallene

Resultatvurdering

Økonomisk resultat

2012 2011

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Servicekontoret 2 794 383 2 860 000 65 617 2,3 % 2 760 099

Det positive avviket skyldes delvis at det ikke har vært innleid vikar i forbindelse med 
vekstkommunens kjøp av 20 % stilling samt økte inntekter for salg av megleropplys-
ninger. Økt ramme fra 2011 til 2012 skyldes at pensjons- og forsikringskostnadene er 
flyttet fra fellesutgifter til enhetene.

Interkommunalt samarbeid
For servicekontoret spesielt:
• Interkommunalt arkiv (IKA) Møre og Romsdal 
• IKT Orkide: Portal og Sak/Arkiv

Ellers mange samarbeidspartnere sammen med fagenhetene.

Hva er du stolt av at din enhet fikk til i 2012?
Servicekontoret har i løpet av året gjennomført tiltak som på sikt vil gjøre driften mer hensikts-
messig. Innføring av papirløse møter som vil føre til mindre arbeid ved utsending av politiske 
saker, digitalisering av gammelt bygge- og delingsarkiv som gir mer effektiv gjenfinning, samt 
relansering av kommunens nettsider med større tjenestefokus som forhåpentligvis gjør våre 
brukere mer selvhjulpne. Prosjektet «Folk i alle hus» har hatt stor suksess i to-års perioden som 
har gått med 15 solgte småbruk! Og sist men ikke minst – og det viktigste av alt – tjenester av god 
kvalitet til våre innbyggere.

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2013?
For å opprettholde god kvalitet på tjenestene ser vi at det kan være en utfordring i en travel 
hverdag å holde seg oppdatert på alle fagfelt. Dette fordi vi også samtidig må ha fokus på å være 
framtidsrettet og i utvikling mot brukervennlige tjenester og en hensiktsmessig drift.Hildegunn Kvernberg Blø

enhetsleder

Post- og arkivtjenesten ved service-
kontoret har journalført (arkivert) 
11 300 journalposter i 2012! Her har 
en av «postdamene», Synnøve Stubø 
Molton, besøk av miljøvernleder Hogne 
Frydenlund.

54 NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2012



Måloppnåelse – Servicekontoret

1 God kvalitet på tjenestene
1.1.Svarprosent på telefon på 98 %

1.1.1 Fortsette det gode arbeidet med vakt og bakvakt Ukjent % -andel pga. tekniske problemer
1.2.Godt fagmiljø

1.2.1 Styrket kompetanse ved å delta på aktuelle kurs og konferanser
I tillegg har to medarbeidere startet på 
Service studiet ved Høgskolen i Hedmark.

1.2.3 Samarbeidsavtaler med enhetene Utført – Teknisk drift
1.2.4 Gode 2-ere Delvis utført. Jevnt, men ikke spesielt fokus.

1.3.Aktiv hjemmeside

1.3.1 Stimulere til at det blir utarbeidet flere tjenestebeskrivelser 
60 nye tjenestebeskrivelser utarbeidet til 
nettsidene.

1.3.2. Nytt design med tjenestefokus Nytt design lansert 27.4.12.
1.4.Ivareta våre verdier «April»

1.4.1 APRIL som tema for at disse skal ligge i bunnen i jobbutførelsen  Tema i kontormøter og ellers

2 Motiverte medarbeidere
2.1. Godt arbeidsmiljø

2.1.1 Årlig personalsamling
Ikke utført. Ikke prioritert økonomisk og 
 tidsmessig.

2.1.2 Medarbeidersamtaler
2.1.3 God kommunikasjon og tilbakemeldinger

2.2. Klar arbeidsfordeling

2.2.1 Samarbeidsavtaler med enhetene
Delvis utført. Inngått avtale med teknisk drift 
– ikke prioritert flere i 2012, men heller gått 
grundigere inn i teknisk drift.

2.3. Nå målene våre!
2.3.1 Oppfølging i kontormøter og medarbeidersamtaler Årsplanlegging er tema

3 God økonomistyring
3.1. Holde tildelte budsjettrammer

3.1.1 Gjennomføre økonomiske rapporter for god kontroll
Godt verktøy fra øk. avd. legger til rette for 
dette

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
4.1. Årshjul

4.1.1 Årshjulet brukes aktivt i planleggingen. Både faste oppgaver og 
prosjekt får plass her.

4.2.1. Innføring av papirløse politiske møter
I formannskapet fra mai. Evaluert og vedtatt for 
kommunstyre og hovedutvalg fra 2013.

4.2. Hensiktsmessig drift
4.2.2. Digitalisering av bygge- og delingsarkiv (Skansen-prosjektet)

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
5.1. Bidra til å gjøre brukerne gode!

5.1.1 Jevnlige kurs i programmer vi har ansvaret for

- ePhorte generelt 1 g/år

- ePhorte/politiske rutiner 1 g/år
Delvis utført. ePhorte kun for Teknisk drift. Po-
litiske rutiner gjennomføres første tertial 2013.

-  Nesset.kommune.no 1 g/år  

5.2. Flere elektroniske tjenester

5.2.1 15 nye elektroniske skjema Delvis utført. 4 nye skjema

5.2.2 Andre aktuelle tjenester (hva som er aktuelt endrer seg fort!)

Delvis utført. Følger med på hva som skjer 
innenfor elektroniske tjenester. Tar i bruk 
hvis det er hensiktsmessig for brukere og 
 administrasjon.
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Tjenester og oppgaver
Enheten har til disposisjon 56 insti -
tusjonsplasser ved Nesset omsorgs -
senter fordelt på sjukeheimsavdeling (30
plasser), demensavdeling (7plasser),
kortidsavdeling (19plasser). Enheten har
2 bofellesskap (Vistdal og Holtan) med
døgnkontinuerlig bemanning med til
sammen 15plasser. Enheten disponerer
også 14omsorgsboliger/utleieboliger.
Fra 1.1.2013vil antall plasser på demens-
avdelinga bli økt til 9 og antall plasser
ved kortidsavdelinga redusert til 17.

Kommunens hjemmetjeneste har i ut-
gangspunktet et døgnkontinuerlig tilbud,
men det er svært bergrenset mulighet
for å kunne gi et tilbud på natt utenom
Eidsvåg og Vistdal sentrum. Hjemme-
tjenesten er delt inn i to distrikt, indre
og ytre. Fra 1.1.2013vil hjemmetjenesten
bestå av ett distrikt. Vistdal bofellesskap
inngår som en del av hjemmetjenesten.
Kommunens botjeneste følger opp
brukere ved Holtan bofellesskap hele
døgnet i tillegg har de 6 til 7 brukere
utenom bofellesskapet som får bovei-
ledning ukentlig. Botjenesten er også en
aktiv bruker av Eidsøra Skule AS (Grønn
omsorg)

Egen barnebolig med to leiligheter som
gir omfattende hjelp til yngre funksjons -
hemma og deres foreldre. Tjenesten er
organisert slik at barna får bistand fra
avlastingstjenesten også i skoletiden.

Helsestasjon med helsesøster, skole -
helsetjeneste og jordmortjeneste.
Kommunen har to 100% stillinger
som helsesøster og en 50 % stilling
som jordmor. Avoppgaver kan nevnes:
svangerskapsomsorg, opplysnings-
virksomhet, helseundersøkelse inklu -
dert rådgiving, informasjon og tilbud om
vaksinering. De tiltaksplaner som var

satt opp for 2012er fulgt. Skolehelsetje -
nesten har i 2012bl.a. hatt faste treffti -
der ved ungdomskolene og mellomtrin -
net. Psykisk helse i skole er et av våre
unike tiltak, et samarbeid mellom psyki-
atritjenesten og skolehelsetjenesten.

Fysioterapi og ergoterapitjenesten
ivaretar funksjoner som habilitering,
rehabilitering, forbyggende virksomhet
og kurativ virksomhet. Kommunen har
pr. 31.12.2012til sammen 3,5 årsverk
som fysioterapeut og 0,5 årsverk som
ergoterapeut. Antall årsverk fysiotera -
peuter ble i løpet av 2012økt fra 2,5 til 3,5
årsverk. Deler av en fysioterapistilling er
tilknyttet til avlastingstjenesten for barn
(barneboligen). Fysioterapitjenesten yter
også tjenester ved Nesset omsorgssen -
ter. Som følge av Samhandlingsreformen
ser en at fysioterapitjenesten i kom-
munen har fått økte oppgaver i forhold
til rehabilitering, som en direkte følge
av sjukehusenes nedtrapping på dette
området.

Psykisk helsearbeid har som oppga-
ve å bidra til å fremme selvstendighet,
tilhørighet og styrke evnen til å mestre
eget liv. I tillegg til 100% stilling som
psykiatrisk sjukepleier besto psykiatrit -
jenesten av 100% stilling som sosialkon-
sulent med arbeidsområde boligsosialt
arbeid. Kommunen mottok et tilskudd på
kr. 280.000,- til sosialkonsulentstillinga
i 2012.Stillingen som sosialkonsulent er
omgjort til 50 % stilling som psykiatrisk
helsearbeider fra 1.1.2013.

Legetjenesten inkluderer 3 fastleger
samt en turnuskandidat. Kommunen
inngikk interkommunalt legevaktsam -
arbeid sammen med Molde, Eide og
Fræna 15.4.2012.Nesset kommune har
egen legevakt fra kl. 08.00 til kl 21.00fra
mandag til og med torsdag, fredag fra

Helse og omsorgstjenesten er en enhet med mange ulike fagprofesjo-
ner som yter omfattende tjenester til mennesker i alle aldre. De �este
tjenester er lovpålagte og fortrinnsvis gitt med hjemmel i lov om helse
og omsorgstjenester.

HELSE OGOMSORG

Enhetsleder
Jan Karstein Schjølberg

(1,6årsverk)

Hjemmetjenesten indre distrikt
Aud Jorunn Hanset

(8,5årsverk)

Helse og forebygging
Johanne Silset Bakken

(8,5årsverk)

Aktivitetstjenesten
Hilde Kvernes
(5,5årsverk)

Legetjenesten
Bergljot Vinjar
(4,5 årsverk)

Botjenesten / avlastning
Ragnhild Anne Svensli

(26 årsverk)

Ressurspool
(10årsverk)

Demensavdelingen
Ann Elisabet Gagnat

(6,9årsverk)

NOS/ Stab / Kjøkken
Anita Skyberg
(9,2årsverk)

Sjukeheimsavdelingen
Ann Ragnhild Dyrli

(24 årsverk)

Kortidsavd. / Hjemmetjenesten ytre
Eli Schjølberg
(22,5 årsverk)

Nøkkeltall i enheten

31.12.12 31.12.11

Ansatte 174 168

Årsverk 127,2 126

Deltidsstillinger 137 132

Kvinner 163 156

Menn 11 12

9,83 %
9,35% 2011

Samlet i kommunen:
7,96% 2012,7,97% 2011

Sykefravær 2012
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kl. 08.00 til kl. 16.00. Legevakttjenester 
ut over dette dekkes av den interkommu-
nale legevakten. Ordningen skal evalue-
res våren 2013.

I tillegg til fastelegeavtalene er legene 
tilsatt til sammen i 100 % stilling i  Nesset 
kommune for å dekke tjenester som 
tilsynslege ved  Nesset omsorgsenter, 
helsestasjonstjeneste, miljørettet helse-
arbeid og administrasjon.

Aktivitetstjenesten gir tilbud om tilpas-
set aktivisering/arbeidstrening på dagtid 
til ca 20 brukere pr. uke. Brukergruppen 
består av personer som er på uføretrygd 
som av ulike grunner har behov for å 
være i aktivitet, samt personer som er på 
arbeidsutprøving med formål å komme 
ut i fast arbeid.

De driver en omfattende tjeneste-
utøvelse innad i organisasjonen  Nesset 
kommune. Oppgaver utføres bl.a. innen 
aktivisering og arbeidsutprøving tilknyt-
tet dagsenter/kjøkken og verksted ved 
Aktivitetstjenesten. Utkjøring av varm 
mat, samt vaktmestertjenester tilknyttet 
trygghetsalarmer og kommunale om-
sorgsboliger. Det utføres også vedlike-
hold/klipping av kommunens grøntom-
råder. Aktivitetstjenesten har ansvaret 

for den lokale hjelpemiddellageret samt 
utbringing av hjelpemidler. 

Dagtilbud for eldre gis ved eldresenteret 
2 dager i uka (10 til 12 plasser). I de sam-
me lokalene gis det dagtilbud til demente 
med 5 plasser 3 dager pr. uke. Kommu-
nen mottok et øremerket tilskudd på 
kr. 30 000 fra staten, for å dekke deler av 
kostnadene til dagtilbud for demente.

God helse-programmet. Stillingen 
som folkehelsekoordinator er overført 
til avdeling for samfunn og utvikling og 
direkte underlagt rådmannen. 

• Til sammen innen enhet for helse og 
omsorg er 126,35 årsverk fordelt på 
161 kvinner og 9 menn

• I løpet av 2012 ble det opprettet eget 
arbeidsmiljøutvalg innen enheten. 
AMU - helse

• Enhetens ledergruppe har møte 1 gang 
pr. måned

• Inntaksrådet som står for inntak av 
pasienter ved institusjonen, bofel-
lesskapene og omsorgsboligen har 
møte en gang pr. måned. Inntaksrådet 
består av avdelingslederne for institu-
sjonsavdelingen og hjemmetjenesten 
samt tilsynslegen

65 + trinngruppe
Forebygging er et av hovedsatsings 
områdende i samhandlingsreformen. 
Det er opprettet en prosjektgruppe 
bestående av: Folkehelsekoordinator, 
hjemmevaktmester, fysioterapeut, 
hjemmehjelper, brannsjef og heime-
sjukepleier.

«Prosjekt 65 +», har gått ut på: 
• informasjonsmateriell om tjeneste-

tilbudet, og forslag til øvelser som 
holder deg i form, er utsendt til alle 
over 65 år

• kompetanseheving ovenfor tilsatte 
• hjemmebesøk til alle over 65 år som 

ønsket dette, bl.a. med fokus fallfore-
bygging og ernæring

• trimgruppe for de over 65 år under 
ledelse av fysioterapeut ( 40 stk.) se 
bildet

.
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Resultatvurdering
Enhetsleder er godt fornøyd med de 
resultater som enheten har oppnådd i 
2012. Enheten har mottatt få klager. Når 
det gjelder klager rettet mot helse og 
omsorg har det vært 1 klage som er gått 
videre til helsetilsyn og fylkesmann. 
Enheten har hatt tilsyn både fra arbeids-
tilsyn, mattilsynet og branntilsynet, De 
avvik som er framkommet som følge av 
disse tilsynene er rettet opp innenfor 
gitte frister,

Kommunen har mottatt kr. 80 000 fra 
staten til å utarbeide en strategisk 
kompetanse plan i løpet av 2012. Planen 
er stort sett ferdig.

En av de store utfordringene helse- og 
omsorgstjenesten står overfor i framti-
den er rekruttering av nye medarbeidere 
og kompetanseheving. 

Det har også i løpet av 2012 vært relativt 
omfattende satsing på kompetanseut-
vikling dette bl.a. som en oppfølging av 
helse og omsorgsplanen og forberedelse 
til samhandlingsreformen. Et av de store 
satsingsområdene har vært demens-
omsorgens ABC. I løpet av 2012 har 36 
tilsatte deltatt i denne opplæringen. En 
av våre sjukepleiere har fullført videre-
utdanning i palliasjon og en har startet 
opp videreutdanning i geriatri høsten 
2012.

Samhandlingsreformen ble i verksatt 
fra 1.1.2012. I korte trekk går denne ut 
på styrking av det forebyggende  arbeid, 
kommunene skal betale fra 1. dag 
dersom utskrivingsklare pasienter blir 
liggende på sjukehus og at kommune-
ne skal betale 20 % av kostnaden for 
behandling i sjukehus (medfinansier-
ingsordningen). Kommunen har etter 
enhetsleders mening så langt klart å 
tilpasse virksomheten etter intensjonene 
i samhandlingsreformen. 

Bo- og avlastingstjenesten har videreført 
tjenestetilbudet fra tidligere år. Bo- og 
avlastingstjenesten er etter hvert blitt 
en meget stor arbeidsplass med 24 
årsverk. Kommunen vil motta et tilskudd 
på 6,5 mill. i 2012 fra staten til dekking av 
lønnsutgifter (tilskudd ressurskrevende 
brukere). 

Lege-, fysioterapi-, ergoterapi- og 
psykiatri- tjenesten har videreført det 
tjenestenivået/ behandlingsnivå som har 
vært de siste årene. Kommunen har for 
første gang i historien 4 fysioterapeuter i 
fast stilling. Bemanningsøkingen har bi-
dratt til at antall polikliniske behandlin-
ger i forhold til 2011 er økt med 73 %, fra 
1 494 til 2 583! Kommunen har de siste 
år lagt ned mye arbeid for å få på plass 
tilstrekkelig med leger. Det har stort sett 
vært 3 leger på plass hele 2012. 

Samhandlingsreformen innebærer 
bl.a. at kommunene i 2012 måtte betale 
kr. 4 000 pr. døgn dersom en ferdig be-
handlet pasient ble liggende på sjuke-
huset. Kommunen har for å tilpasse 
seg dette sett nødvendigheten av raske 
tilrettelegginger i brukerens eget 
hjem. Et svært godt samarbeid mellom 
avdeling helse og forebygging, aktivi-
tetstjenesten og hjemmetjenesten har 
bl.a. bidratt til at vi har fått til dette. 
På bildet ergoterapeut Mari Husan, 
hjemmevaktmester Toyvo Hellberg og 
Eli Schjølberg fra hjemmetjenesten.

Trivselstiltak for beboerne ved  Nesset 
omsorgsenter har vært et av sats-

ningsområdene i flere år. I samarbeid 
med kulturkontoret har omsorgssen-
teret et ukentlig aktivitetstilbud med 

musikkterapeut. Ellers så arrangerer 
de tilsatte ulike tilbud, bl.a. som her på 

bildet – bingo.
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I tillegg til at samhandlingsreformen 
legger omfattende føringer ovenfor kom-
munene i forhold til det helsefremmende 
arbeidet, ligger det også store utfordrin-
ger i forhold behandling og rehabilitering. 
Enheten har brukt en del tid for å tilpasse 
seg samhandlingsreformen og ny helse- 
og omsorgslov. Enhetsleder har deltatt i 
en planleggingsgruppe i ROR-regi.

En del av de mål og tiltak som ble satt 
for 2012 var å utvide antall plasser. Dette 
både ved Vistdal bofellesskap og NOS 
sjukeheimen. I og med at kommunen fra 
og med 1.5.12 har kunnet gi et institu-
sjonstilbud til de som ble vurdert til å 
ha behov for dette, har vi ikke i verksatt 
disse tiltakene. Av ulike årsaker blir ikke 
koordinerende enhet og koordinerings-
kontoret etablert før 1.1.2013

Avvik/tilsyn innen helse og omsorg:
• NOS kjøkken hadde i 2012 tilsyn av 

Mattilsynet. Avvik; Mangler auto-
matisk håndvask tilknyttet matser-
vering ved gruppe 2 ved sjukeheimen. 
Avviket er rettet opp. 

• Branntilsyn ved NOS, Eresfjord bo-
fellesskap og Vistdal bofellesskap.  
Avvik: Installasjoner tilknyttet 
vanntåke anlegget ved NOS sjuke-
heimen må stå i eget rom (ikke i sam-
me rommet som hjelpemiddellageret) 
Avviket er rettet opp. 

• Arbeidstilsynet, tilsyn ved NOS. 2 avvik: 
a) Handlingsplaner for arbeidsmiljø 
skal utarbeides med stor medvirkning 
fra de tilsatte. b) Ved evaluering av 
handlingsplanene skal disse settes opp 
med bakgrunn i en risiko og sårbar-
hetsanalyse. Avvik a) gjennomført, 
Avvik b) frist utsatt til 1.5. 2013.

Økonomisk resultat

2012 2011

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Helse og omsorg 80 343 000 80 787 000 443 241 0,5 % 73 692 054

Avviksforklaring:
Regnskapsførte pensjonsutgifter for 
enheten for 2012 var kr. 745 000 mindre 
enn budsjettert. Dette resulterte i at 
enheten innfor sin ramme klarte å dekke 
merforbruket kr. 667 000 når der gjelder 
overføring til sjukehuset vedrørende 
med finans ierings ordning samt en inn-
sparing samlet på kr. 443 000.

Dersom en ser på de enkelte ansvar ville 
en se at det er et merforbruk på ansvar 
3 240 og 3 241 bo og avlastingstjeneste 
på ca kr. 530 000. Ansvar 3 230 barne-
vern et mindre forbruk på ca kr. 500 000. 
Det er også et mindre forbruk i forhold til 
budsjett når det gjelder institusjonsdrift 
og hjemmetjeneste hovedårsaken til det-
te skyldes som nevnt pensjonsutgiftene. 

Samhandlingsreformen har medført 
at de faglige utfordringene øker, noe 
som medfører behov for økt kompe-
tanse. Kommunen har gjennom flere år 
lagt til rette for kompetanseutvikling. 
Kommunen har en fagutvikler i 20 % 
stilling, det har lagt opp til 3 årlige fag- 
dager og månedlig internundervising. 
De tilsatte har en positiv holdning til å 
utvikle egen kompetanse.

Bildet er fra fagdag arrangert på 
 Nesset prestegard der 60 tilsatte 
deltok.
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Antall liggedøgn (netter)

2012 2011 2012 Ledig kapasitet 2012 

Antall Bruk % Antall Maks antall Antall Ledig %

Sjukeheimen 10 651 97 10 216 10 980 329 3

Aldersheimen 6 913 99,42 6 859 6 954 41 0,58

Demens avd. 2 476 98,2 2 521 2 562 45 1,8

Sum 20 040 97,7 19 596 20 496 415 2,3

 

Diverse tall fra helse og omsorg

31.12.12 31.12.11
Endring 

20122011

Antall brukere i hjemmetjenesten 154 148 + 17

Antall middager levert fra NOS Kjøkken 26 500 27 175 -675

Meldinger til barnevernet 8 7

Barnevernet antall barn med tiltak 10 12

Henvisinger fra kommunen til PPT 19 21 + 1

Henvisinger fra kommunen til BUA 6 5 -10

Antall saker under oppfølging BUA 13 21 -13

Antall pårørende som mottar omsorgslønn 10

Antall støttekontakttimer pr. uke. 38

Fysioterapi behandling antall personer 205 131 -17

Fysioterapi – polikliniske behandlinger 1 494 2 583 + 1 089

Psykiatritjenesten, antall hjemmebesøk og samtaler 543 474 + 69

Trygghetsalarmer i drift 55 55 0

Tvillingene Emma Lovise (til høyre) 
og Malin Kristine Hestad f. 09.11.12 er 

det første tvillingparet som er født i 
Vistdal på over 40 år. En flott tilvekst til 

folketallet i bygda.

Utvikling av fødselstall i  Nesset kommune

Barn født 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Eidsvåg 20 26 27 21 20 20  23

Eresfjord  2  3  2  4  5  5   1

Vistdal  2  3  2  3  1  1   5

Eikesdal  0  0  0  0  0  0   1

Totalt 24 31 31 28 26 26  30
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Interkommunalt samarbeid
Barnevernstjenesten er fra 1.1.2011 
etablert i en felles barnevernstjeneste 
mellom  Nesset, Sunndal og Tingvoll 
kommune med Sunndal som vertskom-
mune.  Nesset kommune bidrar her med 
kostnader tilsvarende 2 årsverk samt ut-
gifter rettet direkte mot barn, herunder 4 
barn i fosterheim. Tiltaket skal evalueres 
i løpet av 2013. 

Interkommunal legevaktsamarbeid 
sammen med Molde, Eide og Fræna ble 
etablert fra 15.4.12. Herunder interkom-
munal legevaktsentral i samarbeid med 
AMK sentralen. Legevaktsamarbeidet 
skal evalueres i løpet av 2013.

Krisesenteret for Molde og omegn. 
 Kommunen har felles krisesenter 
sammen med ROR kommunen samt 
Sunndal kommune.

ACT team, (psykiatri) et samarbeid mel-
lom helseforetaket og ROR kommunene 
samt Gjemnes kommune.

Kystlab A/S, et samarbeid om 
laboratorieanalyser innen trygg mat og 
miljørettet helsevern. 

KOSTRA tall og 
kommentarer
Kommentarer til tall fra 2011, jfr. side 81 i 
Økonomi plan 2012 -2015.

 Nesset kommune bruker kr. 22 305 pr. 
innbygger til pleie og omsorg, dette er 
kr. 5 435 pr. innbygger mer enn gjen-
nomsnittet i sammenlignbare kom-
mune (gr.2).  Nesset kommune bruker 
kr. 341 857 pr. innbygger 80 + til pleie 
og omsorg det tilsvarende tall i gr. 2 er 
kr. 287 727, differanse kr. 54 130. Dette 
innebærer at  Nesset kommune bruker 
ca 10,8 mill. mer enn gjennomsittet i gr. 2 
i forhold til 80 +. Enhetsleder vil ta fram 
3 grunner til at vi bruker mer penger enn 
gjennomsnittet.

1)  Nesset kommune har en god  tjeneste, 
det koster

2) Kommunen har en desentralisert 
pleie og omsorgstjeneste

3) Kommunen har relativt mange funk-
sjonshemma som krever omfattende 
hjelpetiltak sammenliknet med de 
fleste andre kommuner. Av netto 
driftsutgifter til pleie og omsorg 
brukes 23 % (16 mill) til tjenester for 
funksjonshemma og 77 % (50 mill) 
til det vi definerer som eldreomsorg. 
De tilsvarene tall for 2005 var 15 % og 
85 %.

Kommunen har 23 % av innbyggerne 
over 80 år på institusjon, mens kommu-
negr. 2 (dvs. sammenliknbare kommu-
ner) har 15,8 %. Forskjellen skyldes i 
all hovedsak at kommunene for ca 15 år 
siden gjorde sine aldersheimer om til 
bofellesskap evt. omsorgsboliger. 24 % 
av innbyggere over 80 år mottok hjem-
metjenester 31.12.11. Det vil si at over 
50 % av våre innbyggere over 80 år ikke 
mottar tilbud fra helse og omsorgstje-
nesten.

Når det gjelder utgifter til barnevern har 
 Nesset kostnader på kr. 3 536 pr inn-
bygger 0 – 17 år. Gjennomsnittet i fylket 
er kr. 5 805. Årsaken til at  Nesset ligger 
lavt er vanskelig å si, men kan skyldes 
godt forebyggende arbeid over flere år. 

Kommunehelsetjenesten, hoved årsaken 
til at kommunen har relativt store ut-
gifter her skyldes legevaktsordningen, 
et godt utbygd legekontor samt helse-
stasjon og skolehelsetjeneste.

Hva er du stolt av at din enhet fikk til i 2012?
a)  Det at enheten så langt har klart og tilpasset virksomheten i samsvar med samhandlings-

reformen. Dette gjelder i forhold til
• Forebygging bl.a. tiltaket 65 + og aktiv på dagtid.
• Rehabilitering bl.a. etter hofteoperasjoner og etter lårhalsbrudd
• Palliasjon dvs. at enheten har lagt til rette slik at vi har kunnet gjennomføre omfattende pleie 

og behandling i brukerens hjem.
• Det at enheten etter 10.4.12 har tatt imot samtlige som er ferdigbehandlet ved sjukehuset,

b)  Det at vi i løpet av 2012 kan vise gode resultatet i forhold til rekruttering og kompetanse-
utvikling.  Nesset kommune kommer godt ut statistikkmessig sammenliknet med andre kom-
muner når det gjelder andel tilsatte med fagutdanning.

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2013?
a)  Få koordinerende enhet/koordineringskontoret til å fungere i samsvar med de planer og inten-

sjoner som er lagt.
b)  Fortsatt tilpasse samhandlingsreformen og de endringer som skjer i helseforetaket i forhold 

til enhetens drift, gjelder rehabilitering, øyeblikkelig hjelpetilbud og samhandlingsreformen i 
forhold til psykiatri (1.1.2014).Jan Karstein Schjølberg

enhetsleder
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Måloppnåelse – Helse og omsorg

1 Kvalitet på tjenestene
Tjenesten skal gis i gode hensiktsmessige lokaliteter tilpasset de forventingene brukerne og overordnede myndigheter har

Utvidet parkering NOS Venter på fullført grunnundersøkelse.

Antall rom/plasser i bofellesskapet i Vistdal økes Ikke utført. Ikke behov,

Antall plasser ved NOS sjukeheimen økes med 1-2 plasser Ikke utført. Foreløpig ikke behov.

Oppgradering/oppussing av legekontoret Ikke utført. Mangler finansiering.

Oppussing av helsestasjonen. Gjelder maling og noe inventar

Enheten skal ha et godt internkontrollsystem i forhold til kvalitet.

Det skal opprettes/børstes støv av kvalitetssikringsutvalget Utsatt til koordinerings- kontor er opprettet.

Samtlige rutiner skal oppgraderes, kvalitetssikrings systemet fornyes
Ikke utført. Venter på kommunalt felles pro-
gram for kvalitetssikring i løpet av 2013.

Kompetanseplanen 2012-15 skal være en aktiv plan. Planen skal evalueres høsten 2012 Det er laget en strategisk kompetanseplan.

Interkommunalt samarbeid dersom dette vil bedre kvaliteten på tjenesten

Være pådriver og iverksette et interkommunalt legevaktsamarbeid Skal evalueres juni 2013

Delta i RORs prosjektgruppe i forhold til samhandlingsreformen. Uført: Månedlig møte.

Enheten skal ha dagtilbud til demente. Dagtilbudet for demente økes til 3 dager pr. uke (5 plasser). Det søkes 
om øremerkede midler for å styrke tilbudet

Det er bl.a. tildelt øremerkede midler.

Søknader / henvendelse om bistand fra innbyggerne skal ha en forsvarlig saksbehandling

Felles mottak/arkiv, skanning av søknader, gjelder omsorgstjenester Delvis utført. Skanning iverksatt. Fullføres 2013.

Fokus på arbeidet med individuell plan til brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.
Ikke utført. Utsatt i påvente av oppretting av 
koordinerende enhet.

Sosiale tiltak i institusjonsavdeling styrkes. Det skal settes opp en månedligplan for tiltakene

Folkehelse og forebyggende arbeid skal være i fokus i  Nesset. Tiltak skal være mest mulig samordnet. Team 
for generelt forebyggende arbeid etableres, jfr. helse og omsorgsplanen. Det skal lages en tiltaksplan /årshjul

Delvis utført, har hatt flere møter. Handlings-
plan ikke laget

Tjenesten skal av brukerne oppleves som helhetlig Koordinerende enhet skal etableres jfr. helse og omsorgs-
planen

Delvis utført. Oppstart 1.1.2013

2 Motiverte medarbeidere
 Årlig medarbeidersamtale. Alle avdelinger lager sin gjennomføringsplan Delvis utført, Gjennom- ført på 4 av 7 avd. 

 Avdelingen skal ha årlige sosiale tiltak for tilsatte. Hver avdeling skal planlegge og gjennomføre 2 årlige 
sosiale tiltak

 

Driften på avdelingene skal organiseres slik at det er stor medbestemmelse fra de tilsatte. Kommunens 
 VERDIER/APRIL skal være i den enkelte leder/ansattes tanker i kommunikasjon og samarbeid med andre. 

Det ska være minimum 4 årlige personalmøter.

Utviklingsseminar demensavd. 5 år etter. Ikke utført, Grunnet budsjettsituasjonen. 

 Info skriv til alle tilsatte min 2 ganger årlig (HS nytt)
Ikke utført. Merkantil stilling foreløpig inn-
dratt. Enhetsleder måtte prioritere.

Arbeidstidsordningene skal være best mulig. Det må likevel ta hensyn til tjenestebehov og budsjett. Ønsket 
stillings % kartlegges. 1/3 av gapet mellom status 31.8.11 og ønsket situasjon imøtekommes

Delvis utført. Kartlegging foretatt i forbindelse 
med kompetanse kartleggingen, ikke alle har 
gitt tilbakemelding

Forebygge slik at tilsatte ikke blir skadet i sitt arbeid i forhold til brukerne. Videreføre tiltakene rundt demens- 
avdeling sikkerhetspost. Styrke bemanningen ved botjenesten

Sikkerhetsposten er avviklet, ikke behov. 
Botjenesten styrket.

3 God økonomistyring 
 Bidra til at det årlige konsekvens justerte budsjett er oppdatert Utført sammen med rådmann / økonomi sjef

Aktuelle reduksjonsforslag skal være mulig å gjennomføre.

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
 Følge opp de mål kommunestyret setter. De enkelte avdelinger skal ha sin egen handlingsplan.

Delvis utført. Gjelder bl.a i forhold til arbeids-
miljø

Helse og omsorgsplanen skal være i bruk/følges opp. Planen evalueres i utvalget i september 2012. Ikke utført. Utsatt til juni 2013.

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
Programmet plan og rapport i bruk i 2011. Det må utarbeides en plan for det videre arbeid. Delvis utført

Et oppdatert HMS og kvalitetssystem Oppdatere enhetens internkontroll system, bruk av intranett Ikke utført, venter på program.

Bruk de mulighetene som ligger i de IKT programmer kommunen har tilgjengelig . Kartlegge muligheten - 
fordele ansvar – lage plan 

Delvis utført. Økonomi har resultert i at en 
måtte prioritere dette bort

Alle i enheten skal kunne bruke en data maskin. Det må lages en egen opplæringsplan
Ikke utført. Økonomi har resultert i at en 
måtte prioritere dette bort

6 God utnyttelse av bygg, godt vedlikehold
Enheten skal ha god oversikt over vedlikeholdsbehovet for sine bygg. Til enhver tid oppdatert plan for vedlike-
holds behov.

Plan over behov sendt teknisk driftsavdeling.
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Tjenester og oppgaver
Kommunen er ansvarlig for å yte et
tilskudd i henhold til § 3 i «Forskrift om
likeverdig behandling ved tildeling av
offentlig tilskudd til ikke - kommunale
barnehager».

• Barnehagene skal gi barna «gode
utviklings og aktivitetsmuligheter» i
samarbeid med foreldre. Innholdet i
barnehagen bygger på Lov om barne-
hage, Rammeplan for barnehagens
innhold og oppgaver og Årsplan for
Barnehagene i Nesset med lokale
målsettinger om hva barna skal opp-
leve/erfare i barnehagene.

• Det skal drives kompetanseutvik -
ling blant personalet som skal sikre
praksis i tråd med lover og for skrifter
og Rammeplan for barnehagens

innhold og oppgaver.Vi har kursing
og nettverk for personalet gjennom
samarbeid med NEVERA (3 samar -
beidskommuner), Romsdalsregionen,
Orkide-samarbeidet, fylket og PPT.

• Ivareta søknad om tilskudd til
minoritet språklige barn, kompetanse-
utvikling, rekrutteringsmidler og
rapporteringer.

• Sørge for at barn under opplærings -
pliktig alder som har behov for spesi-
alpedagogisk hjelp får denne hjelpen.
Sette i gang tiltak for førskolebarn
både i barnehagen og de som ikke går
i barnehage.

• Planarbeid i barnehagevirksomheten.
• Informasjon og veiledning til styrerne

i barnehagene (både kommunale og
ikke kommunal barnehage).

• Føre tilsyn med barnehagene.

EnhetenBarnehagene i Nesset består av 3 kommunale barnehager
med totalt 98 barn i alderen 0-6 år. I tillegg er det en ikke-kommunal
barnehage med 28 barn.

BARNEHAGENE I NESSET

Barn fra Visdal barnehage på tur i
fjæra.

Enhetsleder
TanjaAlise Holsæter Bersås

(tilsynsansvar alle barnehager)

Eresfjord barnehage
ToveMari Krogset

Vistdal barnehage
Jorun Aspås Rindli

Eidsvåg barnehage
Anita Sagli

Nøkkeltall i enheten

31.12.12 31.12.11

Ansatte 36 34

Årsverk 28,79 24,77

Deltidsstillinger 17 21

Kvinner 35 33

Menn 1 1

8,87 %
9,01% 2011

Samlet i kommunen:
7,96% 2012,7,97% 2011

Sykefravær 2012
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Resultatvurdering
Barnehagene og avdelingene har vært 
flinke til å jobbe med verdiene, APRIL, 
både i forhold til barnehagens planer, 
personalet, barna og foreldrene. April er 
tatt inn i årsplan, synlig på temaplaner 
og månedsplaner gjennom bruk av «Det 
er mitt valg og barnehagen» og bruk av 
«Steg for steg» i det daglige arbeidet 
i barnehagen. Hovedmålene til disse 
pedagogiske oppleggene er blant annet 
å styrke og videreutvikle barns sosia-
le ferdigheter, utvikle gode og trygge 
oppvekstmiljø, forebygge mobbing, 
adferdsproblemer. Samtidig har de også 
hatt et økt fokus på veiledning av perso-
nalet både i det dagelige arbeidet og på 
avdelings møter/personalmøter. 

Arbeidsplasser til pedagogisk ledere, 
møterom, lager og pauserom er fortsatt 
en stor utfordring, men vi håper å få til 
en plan på hvordan vi kan løse dette, for 
å kunne lukke avvik fra Arbeidstilsynet 

og Kystlabb. Det er en arbeidsgruppe 
som har jobbet med dette i lengre tid og 
vi håper på en avgjørelse i kommune-
styre i mars 2013, det foreligger to 
forslag; videre drift i Eidsvåg barnehage 
sammen med drift i nybygg på skolen, 
eller flytte barnehage til Mellomtrinnet.

Vi er også godt fornøyd med å ha fått 
tre av våre tilsatte på videreutdanning, 
en har tatt videreutdanning i Spesial-
pedagogikk og to har tatt videre-
utdanning i Førskolepedagogikk. 

Garderobeforholdene i Eresfjord barne-
hage både i forhold til barna og perso-
nalet er ikke utbedret, her er det store 
behov for å få gjort noe. Personalet fikk 
ikke bruke sin garderobe videre til ute-
klær og har derfor måtte flytte sine klær 
midlertidig uti gangen. Her er det trang 
og vanskeliggjør hverdagen, pålegg fra 
Kystlab. Dette håper vi det snarlig blir 
tatt tak i. 

Diverse tall pr. 31.12.2012
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Eidsvåg bhg 26 15 26 20 20 14 20 11 20 11 23 2

Liedgarden bhg 11 4 5 4 4 0

Eresfjord bhg 3 2 2 2 3 3 5 5 4 3 2 0

Vistdal bhg 3 3 2 2 2 3 1 0 1 1 5 0

For perioden januar – august 2012 hadde vi 3 barn i Sunndal kommune og 5 barn i Molde 
kommune. Fra august – desember 2012 hadde vi 3 barn i Sunndal kommune og 4 barn i Molde 
kommune. 

Økonomisk resultat

2012 2011

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Barnehagene i 
 Nesset

17 120 286 17 502 000 381 714 2,2 % 15 203 940

Overskuddet skyldes blant annet høyere inntekter i form av egenbetaling og høyere 
refusjoner av lønn i forbindelse med fravær/permisjoner av fast tilsatte, enn utgifter 
til vikarer. (Som en følge av manglende kvalifiserte søkere) 

Glade barn og voksne i Eidsvåg barne-
hage
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Interkommunalt samarbeid
Kunnskapsnett Romsdal (samarbeid inne 
kompetanseutvikling skole/barnehage 
med Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Mids-
und, Molde,  Nesset, Rauma og Vestnes)

KOSTRA tall og 
kommentarer
Dekningsgraden til vår kommune ligger 
litt lavere enn for de sammenlignbare 
kommunene, mulig det har en sammen-
heng med at vi har noen barn i andre 
kommuner, 8 barn våren 2012 i Sunndal 
og Molde kommuner, og 7 barn i Sunndal 
og Molde kommune høsten 2012. 
 Nesset kommune ligger høyet på utgifter 
til barnehagedrift. Dette er i hovedsak 
utgifter til personalet, vi har blant annet 

ekstra utgifter pga bruk av vikarer ved 
sykdom og ferie. Barnehagene har et 
høyere sykefravær og prioriterer derfor 
å sette inn vikarer ved fravær både ved 
sykdom og ferie for å unngå ytterligere 
belastning av de ansatte. Vi har ikke 
en optimal drift av våre barnehager ut 
ifra pedagognorm og arealnorm. På 
grunn av at flere av avdelingen er små 
får vi ikke en optimal drift i forhold til 
pedagog normen som sier 18 store barn 
pr pedagog eller 9 små barn (under 3 
år) pr pedagog. Ved tilfeller med fle-
re deltidsplasser på avdelingene kan 
også pedagog normen stoppe før areal-
normen, som sier at store barn skal ha 
minimum 4 m2 til leke og oppholdsareal, 
mens små barn skal ha 5,3 m2. 

Hva er du stolt av at din enhet fikk til i 2012?
Barnehagene og avdelingene er flinke til å jobbe med verdiene til  Nesset kommune, APRIL. Sam-
tidig er vi godt fornøyd med å få til en midlertidig løsning for barnehagen i Eidsvåg på småskolen 
inneværende barnehageår.

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2013?
Det er helt klart arbeidsforholdene til personalet i Eidsvåg barnehage, dette har det vært jobbet 
med i flere år og er en stor påkjenning for personalet. Her må det komme en løsning som er med 
på å lukke avvikene til Arbeidstilsynet og Kystlab. Videre er også behovet for å ha nok barnehage-
plasser gjennom året en utfordring, men det ser vi muligheter for i forbindelse med utbedring av 
arbeidsforholdene i Eidsvåg barnehage. 
Garderobeforholdene i Eresfjord barnehage må også ses på. Tanja Alise H. Bersås

enhetsleder

Baking på småbarnsavdelinga, Løvetanna, Eidsvåg barnehage.
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Måloppnåelse – Barnehagene i  Nesset

1 God kvalitet på tjenestene

Gjennomføre årlige brukerundersøkelser på alle barnehagene
Utført, bra resultat. Tar tak i 
det som kommer frem. 

Bruke «Det er mitt valg og barnehagen» og/eller steg for steg» i arbeid med barna. Utført, i alle barnehagene

Fokus på verdiordene gjennom planer og det daglige arbeidet både i forhold til foreldre, 
barn og personalet.

Det er tatt inn i planer, jobbes 
med gjennom bruk av «Det 
er mitt valg og barnehagen» 
og «Steg for steg» og ellers i 
hverdagen og på møter. 

2 Motiverte medarbeidere

Arbeidsplasser til pedagogisk ledere Eidsvåg bhg.
Ikke utført, jobbes med i 
forprosjekt Eidsvåg bhg.

Rom for trening/øving med enkeltbarn Eidsvåg bhg.
Utført, avvik lukket ved å flytte 
en avdeling på småskolen.

Møterom og personalrom for personalet i Eidsvåg bhg.
Ikke utført, jobbes med i 
forprosjekt Eidsvåg bhg.

Medbestemmelsesmøter og medarbeidersamtaler
Arbeid med verdiordene:
- Eidsvåg bhg. fokus på anerkjennelse og respekt
- Eresfjord bhg. fokus på interessert og respekt.
- Vistdal bhg. fokus på interessert og respekt.

Jobbet med i det dagelige 
arbeidet og hatt fokus på per-
sonalmøter og avdelingsmøter

Veiledning av personalet
Jobbes med i det daglige ar-
beidet og på avdelingsmøter

Videreutdanning:
- Førskolepedagogikk
- Spesialpedagogikk

Utført, 1 på spesialpedagogikk 
og 2 på førskolepedagogikk. 

Alle barnehagene skal jobbe med typeindeks og teamkompasset
Delvis utført, noen barnehager 
har jobbet mer med det enn 
andre.

3 God økonomistyring
Følge opp gitte frister for rapportering og budsjettarbeid Utført, innsparing på 381 714,-

4 Helhetlig og langsiktig planlegging

Fortløpende vurdering av behov for barnehageplasser
Vi vurderer fortløpende og det 
jobbes med å få flere plasser i 
Eidsvåg området. 

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT

Jevnlig oppdatering av ansvarsområde på hjemmesiden
Delvis utført, kan bli flinkere til 
å oppdatere ved endringer 

Enheten skal ha minimum 5 nyhetsoppslag på hjemmesiden i året  

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

Oppgradering/vedlikehold av uteområde. 
Utført, bhg har hatt litt oppgra-
dering av sine uteområder

Maling – Eidsvåg bhg.
Delvis utført, vognskuret er 
malt men ikke resten. 

Tilbygg – Eidsvåg bhg.
Ikke utført, forprosjektet job-
bes det fortsatt med. 

Vedlikehold platter Eidsvåg bhg. Ikke utført

Grovgarderobe Eresfjord bhg.
Ikke utført, ikke inntatt i inves-
teringsbudsjettet.
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Tjenester og oppgaver
 Tjenesteområde skole, oppgaver 
• Overordna planarbeid for skoleeier; 

skoleutvikling, kompetanseutvikling 
og anna kvalitetssikring

• Utvikling av fellesrutiner for kvalitets-
sikring og rapportering i skoleverket 

• Eksamen for avgangselever i grunn-
skolen, tilrettelegging

• Kultursekken; sikre godt kulturtilbud 
til elevene i grunnskolen i sam arbeid 
med kommunalt kulturforum og 
fylkes kommunen

• Koordinere og stimulere til god utvik-
ling innen bruk av IKT i skoleverket

• Skoleskyss; håndheve sentralt og 
kommunalt regelverk, være kon-
taktperson for busselskapene og for 
samferdselsavd. hos fylkesmannen.

• Kontaktperson for PP-tjenesten, 
medlem av styret for PPT for Sunndal, 
Tingvoll og  Nesset

• Saksbehandler på området skole

Tjenesteområde kompetanseutvikling 
for undervisningspersonale
• Planlegging av kompetanseutvikling 

for personalet i skoleverket i henhold 
til sentrale føringer og lokale behov

• Administrere og iverksette kurs og 
andre kompetanseutviklingstiltak

• Delta i interkommunalt samarbeid og 
samarbeid med høgskolene og andre 
tilbydere på området

 

Tjenesteområde voksenopplæring
• Legge til rette for, og drive voksen-

opplæring på grunnskolens område. 
Fokus har vært på voksne med sær-
lige rettigheter, og undervisning for 
fremmedspråklige

• Saksbehandling på feltet voksenopp-
læring

• Samarbeide med instanser/tilbydere 
utenfor kommunen inklusive IMDI/
NIR, Internasjonal skole, Sunndal og 
Voksenopplæringssenteret i Molde 

 
Generelt
• Kontaktledd i forhold til Tøndergård, 

samarbeidskommuner og fylket/
fylkes mannen på relevante felt

• Videregående opplæring – ansvar for 
salg av tjenester til fylket i spesielle 
tilfeller

• Innhente aktuell statstøtte og 
 refusjoner på tjenesteområdene 

Skolefaglig rådgiver er organisert under rådmannens stab og ivaretar 
følgende tjenesteområder og oppgaver på vegne av rådmannen.

SKOLEFAGLIG RÅDGIVER

Hva er du stolt av at din enhet fikk til i 2012?
En helhetlig og grundig kompetanseheving i vurdering for 
alle lærere i kommunen godt koblet opp mot prosjektet 
«Skriving av fagtekst».

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2013?
Å implementere omfattende utviklingsarbeid inn i daglig 
praksis i skolen og å fortsette den gode trenden med å 
være en utviklingsorientert og lærende organisasjon.

Laila Mittet
skolefaglig rådgiver

Frode Sundstrøm
skolefaglig rådgiver
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Vurdering nasjonale prøver
Tabellen viser jevnt gode resultat i 
lesing, spesielt for 5.trinn. På 5.trinn har 
resultatene i regning siste årene ligget 
noe under nasjonale tall. For 8.trinn har 
resultatene variert mer, men ligger litt 
over eller litt under nasjonal nivå fra år 
til år.

For å sikre videre positiv utvikling 
arbeides det med en viktig satsing både 
på faglig oppgradering for personalet 
i tillegg til økt fokus og spesielle tiltak 
for god leseopplæring og regning. Det 
iverksettes lesekurs, og arbeides med 
prosjektet «skriving av fagtekst» og kurs 
i matematikk. 

Godt læringsmiljø er også et satsings-
område og en betydningsfull faktor for å 
oppnå gode resultat.

Merknad til nasjonale prøver
Nasjonale prøver har 3 mestringsnivå på 
5. trinn og 5 nivå på 8. trinn. Ved lesing 
av resultatene er det viktig å være klar 
over at det i statistikk vil kunne oppstå 
større avvik jo mindre tallgrunnlaget er, 
og i  Nesset er tallgrunnlaget relativt lite. 
(1 elev teller forholdsvis mer når grunn-
laget er f. eks. 20 enn når det er 100, og 
på skolenivå kan vårt grunnlag være 
nede i 1 el. 2 på enkelte trinn.) Derfor vil 
resultatene kunne variere ganske mye 
fra årskull til årskull i  Nesset, slik det 
framkommer i tabellen.

Det er også verdt å merke seg at  Nesset 
har så godt som null fritak fra nasjonale 
prøver.

Nøkkeltall i enheten
Voksenopplæring: I meldingsåret fikk 10 
voksne et undervisningstilbud i Norsk 
med samfunnskunnskap i kommunens 
regi. 6 voksne fikk spesialundervisning 
enten ved undervisning i kommunen 
eller ved at kommunen kjøpte tjenester i 
nabokommune. 

Kompetanseutvikling: 2 lærere og 3 sko-
leledere deltok i formell videreutdanning 
med og uten statlig støtte i meldingsåret. 

Resultatvurdering

Resultat nasjonale prøver 20082013

 Nesset M&R Nasjonalt

Fag / Årstrinn 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Regning 5.tr 1,6 2,0 1,8 1,6 1,7 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Regning 8.tr 3,0 3,0 3,0 3,3 2,9 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Regning 9.tr 3,3 3,2 3,7 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4

Lesing 5.tr 1,9 1,8 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Lesing 8.tr 2,7 3,2 2,7 3,5 2,8 3,1 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Lesing 9.tr 3,3 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5

Engelsk 5.tr 1,9 1,7 2,0 x 1,7 2,0 2,0 1,9 x 1,9 2,0 2,0 2,0 x 2,0

Engelsk 8.tr 2,3 3,2 2,8 3,4 2,8 3,0 3,1 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0

Merknad til tabellen: Nasjonale prøver i engelsk 5. trinn 2011 ble ikke gjennomført på grunn av datatekniske problemer nasjonalt.

KOSTRA tall og kommentarer

KOSTRA

 Nesset
Kostra

gruppe 2
M&R 
Fylke Norge

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011

Netto dr.utg. til gr.skole-
opplæring pr. innbygger 6-15 år

81 573 86 903 99 190 104 277 11 382 126 624 129 702 105 450 94 229 93 318

Gjennomsnittlig 
gruppestørrelse 8.-10.tr.

15 13,9 12,5 11,9 13,6 13,2 13,1 12,7 14,1 14,7

 Nesset har høye driftsutgifter pr. elev sammenlignet med andre lignende kommuner og gjennomsnittstall for fylke og land. 
Elevtall og gruppestørrelse er redusert siste åra mens antall skoler er det samme. Skolestrukturen i  Nesset gir høye kostnader 
til undervisning.
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Måloppnåelse – Skolefaglig rådgiver

1 God kvalitet på tjenestene
Være pådriver, sørge for samordning og samarbeid på tvers av skolene ved å etablere 
arbeidsgrupper og nettverk 
Felles prosjekt om vurdering for læring og vurderingskriterier Videreføres
Videreføre gode prosjekter

Videreutvikle resultatregistrering og sørge for overordna tiltak for resultatforbedring; 
lesekurs o.a.

Tatt i bruk digital resultat-re-
gistrering på kartleggings-prø-
ver

Videreutvikle elevdemokratiet, og ha fokus på læringsmiljøet Utført
Lage oversikt over steder og emner alle elever skal kjenne til og plan for kommunekunn-
skap

Ikke gjennomført, utsatt til 
13/14

Utvikle felles plan for SFO, temaplan for foreldremøter og etablere god skole/hjem-kom-
munikasjon ved bruk av Fronter

Felles SFO-plan utført. 
Temaplan utsatt til 13/14. 
Fronter-kommunikasjon delvis 
gjennomført

2 Motiverte medarbeidere
Iverksette årlig plan for kompetanseutvikling, etablere gode nettverk og arbeidsgr.
Påvirke til gode trivselstiltak, sette fokus på lederrolla også for lærere og bruke bedr.
helsetj.

Fokus på klasseledelse

Være offensiv i annonsering, oppsøke studiesteder, bruke det vi er god på, ha god veiled-
ning til nye (opplegg i samarb. med Volda)

Delvis utført

Videreføre arbeidet med helhetlig plan med vekt også på arbeidsmiljø, utarbeide deknings-
oversikt med prognoser for kompetansebehov

Delvis utført

3 God økonomistyring
God budsjettoppfølging og rapportering gjennom året.

4 Helhetlig og langsiktig planlegging
Utarbeide planer for

- bruk av kartleggingsverktøy
- vurderingskriterier og fagplaner Delvis utført
- ressursgruppa/spesialunderv.

- skolebibliotek og samarbeid med hovedbiblioteket
Ikke gjennomført, utsatt til 
13/14

- skolebasert vurdering
- skole-hjem-samarbeid/foreldre medvirkning Ikke gjennomført

- samarbeid skole - kulturskole Ikke gjennomført

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
Delta i Orkidé Oppvekst sitt arbeid med å utvikle felles plan for digital kompetanse
Følge opp plan for innføring av Fronter Plan revidert høst-12
Anskaffe utstyr, maskiner og programvare relatert til film og musikk (læreplan) Delvis gjennomført

Øke fellespotten til investering til 60.000 fra 2012, og 100.000 fra 2013. Ikke gjennomført
Øke IKT-ressursen til 100 % st pr. skole (nødvendig for god maskinpark, godt vedlikehold 
og support til aktiv bruk)

Ikke gjennomført
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Skulen si viktigaste oppgåveer, i samarbeid med heimane, å ruste
barna til eit aktivt liv i skule og samfunn. Til det treng dei unge både
kunnskapar, ferdigheiter, samarbeidsevne, gode haldningar og – ikkje
minst – trua på seg sjølve.

EIDSVÅGBARNE- OG
UNGDOMSSKOLE

Barn i leik på småtrinnet

Elevtal

Årstrinn 2010 2011 2012

1 23 17 21

2 18 23 17

3. 26 18 24

4. 40 28 19

5. 29 39 27

6. 41 27 37

7. 26 41 27

8. 19 28 42

9. 41 20 30

10. 31 41 19

Sum 294 282 263

Tenester og oppgåver
Skulen arbeider med å førebur barna på dei utfordringane dei vil møte i vidaregåan-
de utdanning og i samfunnet elles. Vi ser gjerne at dei, etter å ha skaffa seg utdan-
ning og erfaring i livet, kjem tilbake til heimkommunen og slår seg ned her.

Undervisningstime i 5. klasse med lærar Wenche Blø

Nøkkeltall i eininga

31.12.12 31.12.11

Tilsette 51 53

Årsverk 41,55 43,15

Deltidsstillingar 25 30

Kvinner 44 46

Menn 7 67

6,65 %
5,25 % 2011

Samla i kommunen:
7,96% 2012,7,97% 2011

Sjukefråvær 2012

Økonomisk resultat

2012 2011

Eining Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Eidsvåg BUS 26 534 621 27 186000 651 379 2,4 % 26 749297

Avviksforklaring
I forhold til budsjett fekk vi eit avvik på +2,4prosent. Med nøktern drift og god øko-
nomistyring har vi kome ut med eit betydleg overskot, slik rådmannen påla oss om i
oktober. Vi har likevel hatt rammer til normal drift, slik at vi har kunna gjere nødven-
dige innkjøp. Ulike refusjonar har vore større enn budsjettert.

Einingsleiar / rektor
Per Einar Strand

Inspektør mellomtrinnet
Monica Hånes

Inspektør ungdomstrinnet
Hilde Meringdal

Inspektør småskolen
Lise Sandø
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Resultatvurdering 
Nasjonale prøver gav blanda resultat. 
5. klasse oppnådde resultat omtrent på 
nasjonalt nivå i lesing i alle fag, ein del 
under nasjonalt nivå i engelsk, medan 
resultata i rekning i alle fag var godt 
under landsgjennomsnittet. 8. klasse 
presterte noko under nasjonalt nivå på 
alle sine prøver. 9. klasse oppnådde 
resultat godt over landsgjennomsnittet 
på alle sine nasjonale prøver. 

Elevane våre oppnådde gode standpunkt- 
og eksamenskarakterar. Gjennomsnitts-
karakteren til munnleg eksamen var 4,7 
og til skriftleg 3,7. 

Vi har sett i gang fleire tiltak for å betre 
læringsresultata: implementere Plan for 
læringsstrategiar og prosjektet Skriving 
av fagtekst med fokus på vurdering for 
læring, god klasseleiing, gjennomgang 

av oppnådde resultat på nasjonale prø-
ver for å kunne sjå på kva områder og 
korleis vi kan forbetre resultata, og ikkje 
minst ha den faglege læringa i fokus.
Elevundersøkinga viser at vi må arbeide 
vidare for å betre læringsmiljøet, slik 
at alle elevane kan føle seg trygge og 
trivast på skolen. Vi bruker både Hand-
bok i klasseleiing og Handlingsplan mot 
mobbing med tanke på å betre lærings-
miljøet i vid forstand.
 
Skulebygga våre er moderne og i god 
stand. men mellomtrinnsbygget treng 
innvendig vedlikehald. 

KOSTRA-tal og 
kommentarar
Det kostar meir å drive skule i  Nesset 
enn i dei andre kommunane vi saman-
liknar oss med. Årskostnaden pr. elev 

var i  Nesset på kr. 126 624 i 2010, medan 
landsgjennomsnittet same året låg på 
kr. 90 126. 

Gjemnes var den kommunen i saman-
likningsgrunnlaget vårt som låg oss 
nærast. Der var årskostnaden kr. 106 485 
pr. elev.

Forklaringa på det høge kostnadsnivået 
i  Nesset er tredelt: vi har ein desentral-
isert skule-struktur, i sentrum er elev-
tala slik at vi sjeldan har store  klassar 
(gjennomsnitt elevtal pr. klasse: 17,6) 
og vi har budsjettrammer som gjer at vi 
delvis kan styrke opplæringa på barne-
trinnet. Skulane får budsjett som gjer 
at vi kan gje eit godt tilbod til elevane 
våre; vi har god lærardekning, vi har dei 
læremidla og det undervisningsutstyret 
vi treng, og vi har råd til å fornye det ved 
behov.

9. klassingar arbeider med gründercampoppgåve, rettleia av Per Olav Eidsæter og Jens Ove Grønset Frå skøyteaktivitet på Eidsøra

Kva er du stolt av at din eining fikk til i 2012?
• Avgangselevane våre leverte gode skulefaglege resultat, målt både i standpunkt- og eksa-

menskarakterar, og ingen avgangselev fekk nedsett orden- eller åtferdskarakter på vitnemålet 
sitt.

• Vi greidde å halde oss innanfor tildelt økonomisk ramme, sjølv om den vart redusert midt i 
budsjettåret.

Kva er de største utfordringane for din eining i 2013?
• Å oppnå gode skulefaglege resultat for elevane våre
• Å ha eit godt lærings- og arbeidsmiljø for alle
• Å tilsette dyktige medarbeidarar

Per Einar Strand
einingsleiar
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Måloppnåing – Eidsvåg barne- og ungdomsskole

1 God kvalitet på tenestene

Vidareføre fagtekst-prosjekt, arbeide med vurderingspraksis, samt oppfølging 
av kartlegging (Trinnpermen). Sikre oss nødvendig kompetanse ved vidareut-
danning og ved tilsettingar.

Skulert personalet i fagtekstskriving og 
vurdering av elevarbeid, og gjennom-
ført elevkartlegging som planlagt. Tilsett 
 personale med nødvendig kompetansen. 

Vitalisere handlingsplan mot mobbing og oppretthalde godt samarbeid med vgs 
og arbeidsliv.

Friska opp bruken av handlingsplan på 
aktuelle case, og repetert korleis mobbe-
saker blir handtert. Samarbeider med vgs 
om m.a. hospitering

God info/opplæring til nytt FAU. Arbeide for å betre deltakarprosenten på Forel-
dreundersøkinga. 

For liten deltaking i elevundersøkinga. 
Godt samarbeid med FAU om dugnad på 
uteområdet.

Timeplanfesta fysisk aktivitet. Aktivitetsdagar for alle elevane. Bruke be-
drifts-helsetenesta.

Gjennomført aktivitetsdagar for alle trinn. 
Bruker Stamina til oppfølging av sjuke-
meldte og til førstehjelpskurs for alle 
tilsette

2 Motiverte medarbeidarar
Gjennomføre plan for Fronter, Skrive Fagtekst og vurdering Skulering og erfaringsutveksling
Følgje opp verdiane våre: APRIL

Bruke tilboda frå bedriftshelse-tenesta Stamina 
Oppfølging av sjukemeldte + førstehjelps-
kurs for alle tilsette.

Følgje opp Handbok i klasseleiing Intern skulering, erfaringsutveksling.
Delta i «Nytt på nytt» (opplegg for systematisk oppfølging av nytilsette) Skulert mentor + nytilsett. 
Elles gjennomfører vi årlege medarbeidarsamtalar, arbeider for god informa-
sjons-flyt internt, følgjer opp IA-avtalen, gjennomfører plan for trivselstiltak 
og vektlegg godt samarbeid med verneombod og tillitsvalde, jfr. 12 prinsipp for 
medverknad

3 God økonomistyring
 God budsjettoppfølging. Rapport kvar annan månad
Fordele rammene internt  
God oppfølging av sjukemeldte Utført med oppfølgings- og dialogmøte

4 Heilskapleg og langsiktig planlegging

Fortsetje implementerings-arbeidet av «Handbok i klasseleiing».
Erfaringsutveksling + skule-vandring ved 
rektor

Vidareføre dei 3-årige prosjekta «Skriving av fagtekst» og Fronter (digital læ-
ringsplattform). 

Skulering, erfaringsutveksling og work-
shop.

Innføre den digitale kartleggingsreiskapen Vokal. Alle lærarane bruker den
Auke kunnskapen omkring energi og klima hos elevane, t.d. ved å bruke Enovas 
program «Regnmakarane».

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
Fornye tilgangen på utstyr (årleg) Tilfredsstillande utstyrstilgang
Fortsetje implementeringa av læringsplattforma Fronter Innføringa held fram som planlagt. 

6 God utnytting og bruk av kommunale bygg, samt eit godt vedlikehald
Utnytte disponible bygg i skule- og fritid Barnehagedrift i to klasserom
Ta att vedlikehalds-etterslepet på mellomtrinnet Varmesystemet vedlikehalde.

Følgje opp energi- og klimaplan
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Tenester og oppgåver
Indre Nesset barne- og ungdomsskule
består av tre fådelte skular:
• Eikesdal skule:

1-7-skule med 5 elevar
• Eresfjord barne- og ungdomsskule:

1-10-skulemed 56 elevar
• Vistdal skule:

1-7-skule med 19elevar

• Skulen har eit fokus på å ha eit godt
læringsmiljø der trivsel, tryggleik
og gode skulefaglege prestasjonar
blir vektlagt. Ein viktig målsetjing er
at skulen skal vere ein god og trygg
arbeidsplass for alle.

• Indre Nesset barne- og ungdomsskule
har nulltoleranse mot mobbing.

• Skuleutviklingsfokuset vårt no er å
bli betre i elevvurdering, på å utvide
bruksområdet til læringsplattforma
Fronter, samt å avslutte det treårige
utviklingsprosjektet «skriving av
fagtekst».

• Skulen arbeider også for å ha eit godt
og nært samarbeid med foreldre og
foreldreorganet FAU.

Resultatvurdering
Indre Nesset barne- og ungdomsskule
er inne i tredje året med prosjektet
«Skriving av fagtekst» i samarbeid med
Nynorsksenteret. Hovudmålet er å
styrke elevane i å lese og skrive fagtek-

star, i tillegg til å styrke vurderingskom -
petansen hos lærarane. Gjennom det
siste prosjektåret skal ny og god under-
visningspraksis bli implementert i skulen
vår, og det blir no utarbeidd ein manual
som skal støtte lærarane i vidareføringa.

Nasjonale prøver viste eitt godt resultat
i lesing og matematikk. 5. klasse i både
Eresfjord og Vistdal oppnådde resultat
over landsgjennomsnittet i lesing og
matematikk. I engelsk var derimot resul -
tata meir blanda, for her var resultatet
på 5.trinn og 8. trinn på eller tett oppun-
der gjennomsnittet. Grunnskulepoeng
etter avslutta grunnskule våren 2012var
over nasjonalt nivå.

Elevundersøkinga viser høg trivsel og låg
forekomst av mobbing hos elevane våre.
Vi bruker det sosiale ferdighetsprogram -
met Zippi i småskulen, og stadig �eire
av lærarane på 1.-4.trinn blir skulert i å
undervise etter prinsippa i programmet.
På ungdomssteget har både elevar og
føresette fått opplæring i nettvett.

Same undersøking avdekkjer at innafor
området vurdering og elevmedverking
har eininga eit utviklingspotensiale.
Sjølv om skulen både har jamnlege
elevsamtaler og utviklingssamtalar
med føresette og elev, så signaliserar
elevane at dei får lite rettleiing og at dei
i liten grad er med på å gjennomføre

INDRE NESSET BARNE-
OGUNGDOMSSKULE

Nøkkeltall i eininga

31.12.12 31.12.11

Tilsette 30 30

Årsverk 20,03 20,3

Deltidsstillingar 22 17

Kvinner 26 21

Menn 4 7

3,58 %
6,21 % 2011

Samla i kommunen:
7,96% 2012,7,97% 2011

Sjukefråvær 2012

Einingsleiar / rektor
Hilde Toven

Inspektør Eresfjord
Kirsti M. Evensen

Inspektør Vistdal
Marit Berg Øien

Inspektør Eikesdal
Inga Berit Utigard

Vistdal skule på Stornebba.

Adventsfrukost kl 07.30for foreldre og
elevar.
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KOSTRA tal og 
kommentarar
I  Nesset har vi valt å ta vare på den de-
sentraliserte skulestrukturen vår, og det 
er derfor dyrare å drive skule i  Nesset 
samanlikna med andre kommunar. Frå 
01.08.13. blir derimot Eikesdal skule lagt 
ned, og dette vil føre til at diftsutgiftene 

til grunnskule i  Nesset vil gå ned i 2013. 
Grunnskuleutgiftene pr. innbyggjar var 
i  Nesset på kr. 129 702 i 2011, medan 
landsgjennomsnittet same året låg på 
kr. 93 318. Elles ligg andelen elevar som 
får spesialundervisning i  Nesset på 
nasjonalt nivå. 

Barnetal Indre  Nesset f. 1996 
– 2010

Fød
selsår K

l.
 1

2/
13

E
re

sf
jo

rd

E
ik

es
da

l

Vi
st

da
l

S
um

1997 10. 1 3 2 6

1998 9. 3 3 3 9

1999 8. 3 2 2 7

2000 7. 10 1 5 16

2001 6. 3 1 3 7

2002 5. 4 0 4 8

2003 4. 6 1 1 8

2004 3. 6 1 0 7

2005  2. 1 1 4 6

2006  1. 3 0 2 5

2007 3 0 3 6

2008 2 0 2 4

2009 3 0 2 5

2010 5 0 1 6

2011 4 0 1 5

2012 1 1 5 7

Økonomisk resultat

2012 2011

Eining Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Indre  Nesset 
BUS

12 411 968 12 924 000 512 032 4,0 % 12 413 241

Avviksforklaring
Eit positivt avvik på 4,0 % skuldast i hovudsak fleire langtidssjukmeldte, samt 
ufaglærte lærarar med lågare lønsnivå.

elevvurderingar. Vidare formidlar ca. 
halvparten av elevane at dei veit for lite 
om kva dei skal lære i ulike fag. Gjennom 
fagtekstprosjektet blir lærarane skulert 
i vurdering for læring. I tillegg planlegg 
 Nessetskulen ein studietur til Edinburgh, 
for å lære av ein nasjon som er kome 
langt lenger i vurderingsarbeidet enn vi 
har i Norge. 

Positivt er det at skulen i samarbeid med 
FAU og SU har auka deltakinga på For-
eldreundersøkinga. Svarprosenten dette 
skuleåret var på 57 % ved Eresfjord b- og 
u-skule og på 41 % ved Vistdal skule.

Handbok i klasseleiing som ble ut-
arbeidd i samarbeid med Senter for 
Atferdsforsking er no implementert i 
skulen. Lærarane har kunnskap om 
kva som kjenneteikner god leiing og 
bruker leiingselemanta frå handboka. I 
tillegg bruker leiinga rettleiingsmetoden 
«skule vandring» for å støtte lærarane 
vidare i klasseleiingsarbeidet.

Lærarundersøkinga viser høg trivsel 
hos lærarane. Vidare er korttids-sjuke-
fråveret lågt.

Kva er du stolt av at din eining fikk til i 2012?
Eg er stolt over dei to store framsyningane «Cats» og «Egner» som elevane viste fram for forel-
dra ved Eresfjord skule og Vistdal skule på juleavslutningane før jul. I tillegg har eininga innført 
valfaga «sal og scene» og «teknologi i praksis» på 8. trinn.

Kva er de største utfordringene for din eining i 2013?
Å avslutte det treårige prosjektet «Fagskriving» og samtidig sørgje for at ny og god kompetanse 
blir vidareført i den pedagogiske praksisen. Eininga må derimot halde fram med å byggje opp 
kompetansen for vurdering for læring. Dessutan er det viktig at elevar og lærarar ved Eikesdal 
skule får ein god overgang til Eresfjord barne- og ungdomsskule i 2013.

Hilde Toven
einingsleiar

5.-7. trinn studerer lava-artar på 
Aursjøen.
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Måloppnåing – Indre  Nesset barne- og ungdomsskule

1 God kvalitet på tjenestene
Skulen skal gje god opplæring i eit trygt og inspirerande skulemiljø, prega av godt samarbeid mellom skulen og heimane. 
Elevane oppnår resultat på nasjonalt gjennomsnittsnivå målt på Elevundersøkinga, på 
nasjonale prøver og ved avgangskarakterane. Prosjektet «Skriving av fagtekst». Skulering 
av småtrinnslærarane i matematikk.

I gang

Elevane blir gagnlege og sjølvstendige menneske som tek ansvar, samarbeider godt, er 
tolerante, ser eigne evner og tek dei i bruk. Skulering i nettvett. Zippy i småskulen.
Auka foreldremedverknad. Info om Foreldreundersøkinga på SU, FAU og klasseforeldre-
møte. 

Ca. 50 % auke.

God folkehelse hos tilsette og elevar. Aktivitetsdagar og fysisk på b-trinnet.

2 Motiverte medarbeidarar
Personalet i skulen har relevant kompetanse og gode muligheiter til vidareutvikling, gode arbeidsforhold med spennande utfor-
dringar og eit støttande arbeidsmiljø.
Gjennomføre kompetanseopp- bygging: Følgje skuleutviklingsplana.
Halde APRIL-verdiane i hevd. APRIL-verdiar til nytilsette.
Bruke tilbod frå bedriftshelsetenesta. Periodeplan frå Stamina. 
Fokusere på læraren som leiar . Bruke håndbok i klasseleiing.

Rettleiing av nytilsette

3 God økonomistyring
Halde tildelte budsjettrammer. God økonomistyring. Positivt avvik på 4 %. 
Følgje opp IA-avtalen . Dialogmøte med sjukmeldte.

4 Heilskapleg og langsiktig planlegging
Gjennomføre skoleutviklingsplana med tilhøyrande underplaner. Gjennomført år 2 med 
«Skriving av fagtekst».

Delvis utført

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT
Utvikle god digital kompetanse hos tilsette og elevar. Følgjer Fronter-plan og ny IKT-plan. Delvis utført

6 God utnytting og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehald
Setje opp kommunal plan for vedlikehald av skulane. Tidleg haust: Sende inn eininga sitt 
vedlikehaldsbehov til teknisk.
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Tjenester og oppgaver
• Drift og vedlikehold av kommunale

veier
• Vedlikehold av kommunale bygg og

eiendommer
• Kommunal skiltmyndighet
• Vannforsyning
• Drift og vedlikehold av kommunale

vannverk i henhold til gjeldende
retningslinjer

• Drift og vedlikehold av kommunale
avløpspumpestasjoner i henhold til
gjeldende retningslinjer

• Drive aktivt forebyggende brannverns -
arbeid på en positiv måte

• Stabil og robust brann- og rednings -
tjeneste som er i stand til å håndtere
akutte hendelser på en effektiv måte

• Tilsyn med særskilte byggverk iht. § 13
i brann- og eksplosjonsloven

• Feiing og tilsyn av fyringsanlegg
• Kontinuerlig oppdatering av kartverket
• Gjennomføre kart- og delings-

forretninger
• Adressetildeling og adressevedtak
• Oppfølging av kommunens

investerings prosjekter
• Kontakt mot RIR i forbindelse med

renovasjon og tømming av slam-
avskillere

TEKNISK DRIFT

Oppmålingssaker

2012 2011 2010 2009 2008 2007

Opprettelse av ny grunneiendom 39 55 43 122 32 31

Antall grensejusteringer 3 2 5 1 2 1

Antall grensepåvisning 6 5 5 2 2 2

Antall arealoverføring 11 11

Totalt, Nesset 58 68 53 125 36 34

Nøkkeltall i enheten

31.12.12 31.12.11

Ansatte 44 45

Årsverk 17,55 17,49

Deltidsstillinger 30 29

Kvinner 4 4

Menn 13

6,82 %
12,75% 2011

Samlet i kommunen:
7,96% 2012,7,97% 2011

Sykefravær 2012

Enhetsleder
Ellen Undseth

Kart- og oppmåling
( 1,2 årsverk)

Brann- og redningsvesen
(1,38årsverk / 27 ansatte)

Kommunale bygg og eiendommer
(7,27årsverk)

Investeringsprosjekt
(1,4årsverk)

Renovasjon og slam

Vann, avløp, kommunale veier
( 4,3 årsverk)

TAS3 – 3 nødetater involvert i øvelsen
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Resultatvurdering
Kommunale bygg og eiendommer:
 Nesset kommune eier omtrent 25.000 m2 
bygningsmasse som krever vedlikehold. 
Dette er fordelt på blant annet skoler, 
barnehager, institusjonslokaler og 
kommunale boliger. Et godt og planlagt 
vedlikehold er viktig for å opprettholde 
bygningens funksjon og det bidrar til 
at behovet for akutte og ofte kostbare 
utbedringer reduseres. Tekniske anlegg i 
bygningene blir stadig flere og mer kom-
pliserte og utgjør en relativt stor andel 
av vedlikeholdsarbeidet.

Følgende planlagte vedlikeholds- og 
forvaltningsoppgaver er blant annet 
gjennomført i 2012:
• Utvendig overflatebehandling Vistdal 

skole
• Fjerning av overlyskupler ved 

 Eresfjord barne- og ungdomsskole
• Radonmålinger ved kommunale for-

målsbygg i hele  Nesset kommune
• Utskifting av sirkulasjonspumper ved 

svømmebassenget i Eidsvåg
• Utarbeidet brannsikkerhetsstrategi 

ved Vistdal bofellesskap og Vistdal 
skole

• Utbedring av flisfyrene i Eidsvåg og 
Eresfjord

• Anskaffelse av styringsverktøy for FDV 
av kommunale bygg

Vann og avløp:
Følgende aktiviteter er blant annet gjen-
nomført i 2012: 
• 4 brudd på vannledninger – 1 i Eidsvåg, 

1 i Eresfjord og 2 på Raudsand
• Brudd på ledningsnettet tilhørende 

vanningsanlegget i Eikesdal

• Utskifting av 100 m asbestledning på 
Raudsand og 250 m asbestledning i 
Eidsvåg

• Utskifting av 2 kummer 
• Diverse utbedringer Eresfjord vann-

verk
• Vedtatt KS sine retningslinjer 

 «Standard abonnementsvilkår for 
vann og avløp, administrative bestem-
melser og tekniske bestemmelser»

Kartog oppmåling:
Det har vært et normalår når det gjelder 
antall rekvirerte og gjennomførte opp-
målingssaker. Avdelingen har vært svært 
delaktig i forbindelse med adresserings-
prosjektet i  Nesset. De fleste veier har 
fått tildelt egne veinavn og arbeidet med 
adressetildeling til hver enkelt husstand 
er igangsatt.

Kommunale veger:
Enheten har i flere år hatt en veldig lav 
ramme til vedlikehold av veier. Dette har 
medført at forebyggende vedlikehold i 
liten grad har blitt utført. 2012 er ikke 
noe unntak. På grunn av merforbruk til 
vintervedlikehold i første halvår, ble det 
i tillegg iverksatt sparetiltak for å sikre 
balanse. På grunn av store kostnader 
med utbedring av Gauprørvegen etter 
Dagmar, ble det likevel nødvendig med 
en budsjettkorrigering. Nye kontrakter 
på vintervedlikehold for perioden 2012 
– 2015, medførte også økte kostnader. 
Det er likevel håp om at noe av mer-
kostnadene blir redusert som følge 
av nye og reduserte kvalitetskrav for 
vinter vedlikehold. Enheten har i len-
gre tid jobbet for å få økte rammer til 
veivedlikehold, noe som er oppnådd for 
økonomiplan perioden 2013 -2016. 

Følgende oppgaver er blant annet utført 
i 2012:
• Vedtatt retningslinjer for vintervedlike-

hold vedrørende snørydding og strøing
• Anbudskonkurranse vintervedlikehold 

2012 – 2015
• Planlegging av eget strøsandlager
• Utbedring kryss fv62/vei til 

 Hammervollhagen
• Generelt sommer- og vinter-

vedlikehold
• Utbedring av Gauprørvegen etter 

«Dagmar»
• Lagt ned varmekabler i overvanns-

ledning på Alstadplassen

Brann og redning:
 Nesset brann- og redningsvesen 
gjennomførte i 2012 TAS3-kurs i nært 
samarbeid med de andre redningseta-
tene i kommunen. TAS er en forkortelse 
for tverretatlig akuttmedisinsk sam-
arbeid. Kursserien har som hensikt å 
gjøre redningsetatene bedre i stand til 
å samarbeide og blir gjennomført i regi 
av stiftelsen Norsk Luftambulanse. 
TAS3 hadde storulykke med flere skadde 
og store kjøretøy (buss) involvert som 
hovedtema og det ble blant annet trent 
på prioritering av pasientbehandling, 
optimal evakuering og forebygging av 
nedkjøling av pasienter. Utover dette ble 
ordinære øvelser gjennomført. I 2012 ble 
 Nesset brann- og redningsvesen utstyrt 
med hjertestarter. Denne ligger i bilen til 
utrykningsleder. 

I henhold til statistikken, har antallet 
oppdrag for  Nesset brann og rednings-
tjeneste økt i forhold til 2011. Differansen 
skyldes hovedsakelig økning i antallet 
unødige utrykninger. Antallet trafikk-
ulykker og pipebranner er også økende. 
Brann i bygning er på et lavt nivå. Det 
er en positiv utvikling som man får håpe 
vedvarer. Det viser også at fokus på fore-
byggende arbeid har effekt. 

Tilsyn med særskilte byggverk iht. § 13 i 
brann- og eksplosjonsloven er en viktig 
del av det forebyggende arbeidet til 
brannvesenet. Det er Molde brann- og 
redningstjeneste som gjennomfører 
dette i  Nesset kommune. I 2012 ble det 
gjennomført 13 slike tilsyn.

Statistikk: Brannvesenet

2012 2011 2010 2009 2008 2007

Trafikkulykker 10 6 6 4 4 3

Pipebranner 3 0 3 3 4 1

Unødig alarm 21 15 18 12 9 13

Brannhindrende tiltak 1 1 1 3 3 1

Brann i bygning 1 1 4 3 4 2

Annen assistanse 2 2 4 13 0 1

Annen brann (bilbrann) 1 2 1 3 0 1

Vannskade 1 0 1

Totalt 40 27 39 41 24 22
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4 ansatte i brannvesenet har gjennomført 
grunnkurs for deltidsbrannmannskap i 
2012 og 2 ansatte har blitt godkjent som 
røykdykkere. I tillegg har en ansatt begynt 
på deltidskurs beredskapsutdanning trinn 
2. Fra 2013 har Molde brann vesen overtatt 
det formelle organisa toriske ansvaret for 
 Nesset brannvesen. Dette innebærer noe 
omlegging av rutiner. For at samarbeidet 
skal fungere, er det viktig at deltidsbrann-
mannskap i  Nesset får anledning til å bli 
godt kjent med system og ledelse i Molde 
brannvesen.

Prosjekter:
I 2012 ble det innført byggestans i deler 
av Eidsvåg. Dette er en midlertidig stans 
i påvente av at det blir gjennomført 
grunnundersøkelser for å kartlegge 
kvikkleireforekomster i området. Den 
midlertidige byggestansen har med-
ført at flere planlagte prosjekt ikke har 
 startet opp som planlagt. Dette gjelder 
blant annet flerbrukshallen og badeplas-
sen ved Eidsvåg fjordhotell.

Av gjennomførte og ferdigstilte 
 prosjekter i 2012 kan nevnes:
• Nytt hjelpemiddellager
• Nytt lys ved kunstgressbanen i Eidsvåg
• Riving av Sira gamle skole
• Nytt gymsalgulv ved Eidsvåg 

 ungdomsskole
• Utbedring av kommunale veier i 

 Eresfjord og Vistdal

I tillegg har det blant annet blitt jobbet 
med følgende prosjekter:
• Forprosjekt Eidsvåg barnehage/ 

lukking av avvik 
• Planlegging av carport for parkering 

av hjemmetjenestens biler ved NOS
• Planlegging og gjennomføring av 

anbudskonkurranse for ny parkerings-
plass ved Småskoletrinnet i Eidsvåg

• Planlegging av ny parkeringsplass ved 
 Nesset Prestegard

• Planlegging og gjennomføring av an-
budskonkurranse for opparbeidelse av 
Strandpromenaden i Eidsvåg

• Utbedring av kommunal vei på Meisalstranda

Hva er du stolt av at din enhet fikk til i 2012?
Mange av enhetens planlagte oppgaver for 2012, ble stoppet som følge av byggestans i Eidsvåg 
sentrum. Enheten har derfor levert mindre enn det man kunne forvente i 2012. Adresserings-
arbeidet kom imidlertid i gang og det er en viktig milepæl for  Nesset kommune. 

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2013?
Enheten har mange prosjekt og oppgaver i 2013. Tilgang på ressurser vil være vesentlig for at 
 enheten skal komme i mål med alle planlagte aktiviteter. Det er stor utskifting av personell, noe 
som også vil være en stor utfordring for enheten. Fra 2013 har Molde brannvesen overtatt det for-
melle organisatoriske ansvaret for  Nesset brannvesen. Dette innebærer noe omlegging av rutiner. 
For at samarbeidet skal fungere, er det viktig at deltidsbrannmannskap i  Nesset får anledning til å 
bli godt kjent med system og ledelse i Molde brannvesen.Ellen Undseth

enhetsleder

Økonomisk resultat

2012 2011

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Teknisk drift 11 948 352 12 114 000 165 648 1,4 % 11 901 590

Avviksforklaring
Teknisk drift har gått i balanse også i 2012. Tendensen over flere år viser at budsjett 
for veivedlikehold er for lavt, og det ble også i 2012 gjennomført en budsjettkorriger-
ing. Den største utfordringen for enheten gjelder vedlikehold av kommunale bygg. 
Bygningsmassen har varierende alder og krever vedlikehold for ikke å forfalle. 
Reparasjoner og utbedringer av tekniske anlegg er kostbart og utgjør en stadig 
større andel av budsjettet. Et godt vedlikehold reduserer/utsetter behov for invester-
inger samtidig som man sikrer forsvarlig drift av virksomheten som er i bygget. For 
selvkostområdene vann, avløp, slam, feiing og renovasjon er økonomien god. Dette 
medfører at kommunale gebyr for 2013 forblir uforandret for slam, avløp og renova-
sjon. For vann og feiing økes gebyrene med 5 %.
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• Vanngebyrene i  Nesset kommune er 
noe høyere enn gjennomsnittet i kom-
munegruppe 2 og i Møre og Romsdal. 
Det er relativt få abonnenter og mange 
vannverk, noe som medfører relativt 
høye kostnader til vannforsyning.

• Kombinasjon av slamavskillere og at 
grovvann sendes ut på dypvannsut-
slipp medfører at kommunen har lave 
kostnader og dermed lave avløpsgebyr 
sammenlignet med andre kommuner.

• Gebyrer for avfallstjenesten er noe 
lavere enn gjennomsnittet i Møre og 
Romsdal for tilsvarende tjenester. 

• Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
for kartforretning er vesentlig høyere 
enn sammenligningskommunene. 
Dette skyldes trolig en forskjellig 
tolkning i hvordan saksbehandlings-
tida beregnes.  Nesset kommune har 
tatt høyde for tillatelse etter plan- og 
bygningsloven og jordloven ved inn-
rapportering av saksbehandlings-
tid. Når man ser bort fra dette, er 
gjennom snittlig saksbehandlingstid i 
 Nesset kommune på rundt 50 dager. 
Dette er fortsatt høyere enn sammen-
ligningskommunene, men lavere enn 

snittet i kommunegruppe 2 og i Møre 
og Romsdal.

• Kommunens brutto driftsutgifter til 
kommunale veier og gater er noe høy-
ere enn gjennomsnittet for kommune-
gruppe 2. I forhold til sammen lig-
nings kommunene har kommunen 
middels driftsutgifter og i forhold til 
snittet i Møre og Romsdal og landet 
for øvrig har kommunen lave brutto 
driftsutgifter til kommunale veier og 
gater.

KOSTRA
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Årsgebyr vannforsyning 3 828 2 922 4 170 2 108 6 300 3 904 3 328 2 876

Årsgebyr avløpstjenesten 1 810 2 824 5 690 3 126 2 724 4 986 3 458 2 457

Årsgebyr avfallstjenesten 2 543 2 700 2 450 2 608 2 947 2 408 2 344 2 610

Gj.snittlig saksbehandlingstid kartforretning 100 40 30 40 35 74 64

Brutto driftsutgifter i kr pr km kommunal vei og gate 72 245 87 989 93 231 54 633 53 068 55 085 55 600 70 394 100 714

KOSTRA tall og kommentarer

Mørkvatnet – drikkevannskilde for Eidsvåg vannverk
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Måloppnåelse – Teknisk drift

1 God kvalitet på tjenestene
Alle henvendelser skal følges opp iht. forvaltningslovens bestemmelser
Oppdatert informasjon på kommunens hjemmesider Innhold på hjemmesidene er fornyet

Levere og utføre i henhold til avtalte frister
Ressursmangel medfører at flere prosjekt 
ikke er iverksatt

Avvik skal følges opp
Etablere system for kvalitetskontroll Program er innkjøpt og delvis tatt i bruk

2 Motiverte medarbeidere

Medarbeidersamtaler
Har gjennomført 2 av 5 medarbeidersam-
taler

Ukemøter
Det er ikke gjennomført regelmessige 
ukemøter ved uteavdelinga

Fellesmøter
Involverende planlegging
Sosiale samlinger, 1 gang/ år

3 God økonomistyring
Kontinuerlig budsjettoppfølging Økonomisk rapportering hver 2.måned

Oppfølging av evt. avvik
Tiltak er iverksatt på et tidlig stadium for å 
unngå budsjettsprekk

Inngå rammeavtaler – elektro Ikke utført
Inngå nye brøytekontrakter

4 Helhetlig og langsiktig planlegging

Utarbeide vedlikeholdsplan med oversikt over plan for strakstiltak og forebyg-
gende vedlikehold

Vedlikeholdsplan er utarbeidet, men om-
fatter foreløpig ikke oversikt over forebyg-
gende vedlikehold

Utarbeide hovedplan for vann og avløp Ikke utført
Årshjul

5 Effektiv og rasjonell drift gjennom bruk av IKT

Oppdatere og forbedre informasjonen som ligger på hjemmesidene
Innholdet på hjemmesidene ble oppdatert 
i forbindelse med nytt design

Legge til rette for bruk av elektroniske skjema
Det er gj.gått hvilke skjema som er aktu-
elle og et skjema er bestilt

Outlook med alle funksjoner, ePhorte med mer

Bruke KomTek aktivt for bedre oppfølging av gebyrregisteret
Her må det utarbeides en systematisk 
plan for hvordan vi skal få utnytte pro-
grammet best mulig

6 God utnyttelse og bruk av kommunale bygg, samt et godt vedlikehold
Behov for vedlikehold diskuteres/avklares med hver enkelt virksomhet Vedlikehold er meldt inn til teknisk drift
Jobbe for økte midler til vedlikehold

Vurdere vaktmester- og renholdstjenesten
Påbegynt. Det er satt ned ei gruppe som 
ser på dette

Bidra med kompetanse i forbindelse med vurdering av bruk og utnyttelse av 
kommunale bygg

Det pågående forprosjektet vedrørende 
lokalisering av Eidsvåg barnehage er et 
godt eks. på dette.
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Gjennom lov om sosiale tjenester i NAV 
har kommunen ansvar for viktige vel-
ferdstjenester til innbyggerne i  Nesset. 
Formålet med denne loven er å bedre 
levekårene for vanskeligstilte, bidra til 
økonomisk trygghet og fremme overgang 
til arbeid, sosial inkludering og aktiv 
deltakelse i samfunnet. 

 Nesset kommune skal gi mennesker 
mulighet til å leve og bo selvstendig, 
bidra til at utsatte barn og unge og deres 
familier får et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud. Gjennom tjenesteyting 
skal kommunen bidra til likeverd og 
likestilling, og til å forebygge sosiale 
problemer. 

Tjenester og oppgaver
NAV kontoret skal medvirke inn i kom
munens generelle oppgaver på følgende 
områder:
• Informasjon og generell forebyggende 

virksomhet
• Samarbeid med andre deler av 

 forvaltningen
• Samarbeid med frivillige 

 organisasjoner
• Boliger til vanskeligstilte
• Beredskapsplan

De kommunale tjenestene som mini
mum inngår i NAV kontoret er :
• Opplysning, råd og veiledning, her-

under økonomisk rådgivning
• Økonomisk stønad
• Midlertidig botilbud
• Individuell plan
• Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

I tillegg har NAV  Nesset fått delegert an-
svar for Husbankens låne- og tilskudds-
ordninger (bostøtte, startlån og tilskudd 
til utbedring bolig). Kommunen har også 
delegert ansvar for rusfeltet (forebyg-
gende rusarbeid, råd, veiledning og hjelp 
til rusmisbrukere) til NAV kontoret.

Resultatvurdering
NAV  Nesset er god på veiledning og 
oppfølging av våre brukere. Dette har 
 resultert i betydelig nedgang i utbe-
taling av økonomisk sosialhjelp også i 
2012. Videre har vi hatt en klar nedgang 
i brukergruppe 20 til 30 år som trenger 
bistand fra NAV. En av kjerneoppgavene 
i NAV er markedsarbeid og samhandling 
med arbeidslivet. Dette er et område 
som vi ønsker å bli bedre på gjennom 
fokus på kompetanseheving internt, 
samhandling med NAV arbeidslivssenter 
og fylkets markedskoordinator. Samar-
beidet skal nedfelles i en markeds- og 
aktivitetsplan for 2013. 

NAV  Nesset har 5 medarbeidere fordelt på 2 kommunale og 3 statlige 
ansatte. Kontoret har en felles leder for kommunale og statlige tjenes-
ter. Lederen er statlig ansatt.

NAV  NESSET

Nøkkeltall i enheten

31.12.12 31.12.11

Ansatte 5 5

Årsverk 5 5

Prosjektstilling 40 %

Kvinner 5 4

Menn 1 1

4,70	%
3,95 % 2011 

Samlet i kommunen: 
7,96 % 2012, 7,97 % 2011

Sykefravær 2012
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KOSTRA tall og 
kommentarer
Siden NAV  Nesset ble etablert i 2008 
har vi hatt en betydelig nedgang av netto 
driftsutgifter til sosialtjenesten pr inn-
bygger 20-66. Videre viser tabellen at 
andel sosialhjelpsmottakere i alderen 20-
66 år er gått ned. Snitt netto driftsutgifter 
til sosialtjenesten i Møre og Romsdal 2011 
var kr. 1 995 mot kr. 443 i  Nesset. 

Kvalitet i oppfølgingsarbeidet og god 
styring og kontroll på utbetaling av 
økonomisk sosialhjelp har vært et 
 prioritert område. Tettere brukeropp-
følging, økonomisk råd og veiledning, 
gjeldsrådgivning og aktiv bruk av statlige 
og kommunale virkemiddel, har ført 
til  betydelig nedgang i utgifter til øko-
nomisk sosialhjelp.

Hva er du stolt av at din enhet fikk til i 2012?
 Nesset kommune v/NAV  Nesset fikk etter søknad til Fylkesmannen i Møre og Romsdal tildelt 
midler til forebygging og arbeid mot barnefattigdom i  Nesset kommune. Dette for å redusere fra-
fallet fra videregående skole, få unge arbeids- og sosialhjelpssøkere i utdanning, arbeid, aktivitet 
eller behandling. Ungdomsprosjektet er kommet godt i gang. Det er tilsatt en prosjektleder i 40 % 
stilling. I 2012 har vi gjennomført flere målrettede tiltaket. Det er opprettet et «ungdomsteam», 
avholdt møter med Ungdommens kommunestyre, ungdomstreff på videregående skole i Molde 
og Sunndal, frokostmøte på ungdomsskolene og hybelkurs kan nevnes. Vi har også etablert en 
utstyrspool for utlån av utstyr for friluftsliv (gratis utlån).

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2013?
Øke overgang andel langtidsledige og mottakere av arbeidsklaringspenger til arbeid og aktivitet. 
Øke andelen yrkesaktive i  Nesset kommune. Anne Grete Klokset

enhetsleder

Økonomisk resultat

2012 2011

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

NAV  Nesset 1 752 561 2 255 000 502 439 22,3 % 1 937 197

Avviksforklaring
NAV  Nesset hadde for regnskapsåret 2012 et positivt avvik på 22,3 %, kr. 502 439 i 
mindre forbruk i forhold til tildelt budsjettramme. (For regnskapsåret 2011 et positivt 
avvik på 37, 7 %, kr. 1 171 803 i mindre forbruk).

KOSTRA

  Nesset Landet  Nesset M&R  Nesset  Nesset  Nesset Gjemnes Surnadal Rindal Eide

2012 2012 2011 2011 2010 2009 2008 2010 2010 2010 2010

Netto driftsutgifter til 
sosialtjenesten pr innbygger 
20 – 66 år

1 466 3 018 1 443 1 995 1 394 1 625 1 690 1 297 1 040 726 1 256

Andel sosialhjelpsmottakere 
i alderen 20 – 66, av innb. 
20-66 år

2,8 4,8 2,6 2,8 3,6 4,3 4,3 1,8 2,1 1,7 5,2

Tabell arbeidsledighet – helt ledige i desember 2012

Menn Kvinner Sum
% av 

arbeidsstyrke
Endring 
siste år

Møre og Romsdal 1 518 1 026 2 544 1,9 % -139

 Nesset 25 12 37 2,4 % -

Sunndal 46 26 72 2,0 % -28

Molde 131 111 242 1,8 % -16

Gjemnes 9 5 14 1,0 % -7

Arbeidsledigheten i 2012 har vært på samme nivå som 2011. Ved utgangen av 2011 var ledig-
heten i kommune 2,4 % av arbeidsstyrken, det samme som i 2012.
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Basert på våre mål om folketalls utvik-
ling og nye arbeidsplasser, ser vi nå 
etter hvert et resultat som viser at vi er 
på rett vei. Vi hadde et godt år i 2011 mht 
folketallsutvikling og det har ikke vært 
noen nedtur i 2012. Vi er inne i en litt 
turbulent periode, og denne kan vare en 
stund. Men det som skjer i kommunen er 
et resultat av at vi i fellesskap har gjort 
noen grep og drar i samme retning. Det 
er viktigere enn noen gang at vi evner å 
tenke langsiktig og fortsette slik vi gjør i 
dag, selv om det skulle bli noen nedturer.

Innen reiseliv ser vi også en positiv 
utvikling. Det er nye spennende tanker 
og utviklingsorienterte ressurser som 
ser muligheter og finner det interessant 
å utvikle næringen. Dette bidrar til ut-
vikling. Det er viktig å applaudere de nye 
tilbudene og tiltakene som kommer for å 
vise at dette er bra.

Innen næringslivsutvikling har året for 
VKP vært mindre aktivt. Bedriftene er 
ikke særlig opptatt av egen utvikling og 
det har medført at vi ikke har hatt like 
stort fokus på dette som tidligere. Vi har 
gjennomført SMB program med en rekke 
bedrifter og prosjektet ruller fortsatt i 
inn i 2013 , nå i samarbeid med Sunndal 
Næringsselskap. 

Strategien for Vekstkommuneprogram-
met ble endret på slutten av 2011, og det 
ble vedtatt å bruke mer ressurser på 
ABS kommunen og mindre på industri og 
utvikling, dette gjenspeiler også inn-
satsen og vår prioritering av prosjekter 
innen de enkelte innsatsområdene.

Strategi og mål 
Handlingsplan for 2012 hadde et sterkt 
fokus på tilflytting og boligutvikling samt 
sentrumsutvikling. Innen Reiseliv har vi 
jobbet mye i samarbeid med reiselivs-
aktører med større prosjekter som skal 
bidra til å sette  Nesset på kartet frem-
over.

Sentrale fokusområder for 2012
• Befolkningsutvikling, boligutvikling og 

tilflytting
• Reiseliv, Mardalsfossen, cruisehavn 

og samarbeidsprosjekt med andre 
aktører 

• Industri og næringsliv, SMB-utvikling 
og folkehøyskole i Eresfjord

Mål
• 60 nye innbyggere
• 50 nye arbeidsplasser

Resultatvurdering
I 2012 har vi jobbet med flere prosjekter 
som har gitt avkastning og kan nevne 
noen:

Reiseliv
Ny turvei til Mardalsfossen er ferdig. 
Åpning i august med stor interesse fra 
både lokalbefolkningen og tilreisende. 
Vi har også foreslått et nytt prosjekt for 
de neste år som oppfølger av turveien. 
Dette for å gjøre attraksjonen komplett.
Cruisedestinasjon Eresfjord – denne er 
nå reell og vi har jobbet ferdig brosjyren 
for destinasjonen. Salget gjennomføres 
av Cruise Molde – Åndalsnes som er 
etablerte aktører i markedet. Målet er 
prøveseilinger allerede i 2013 og faste 
seilinger i 2014.

Vekstkommuneprogrammet (VKP) har vært en aktiv medspiller 
på flere arenaer i 2012. Vi har hatt et godt samarbeid med mange 
 aktører, både private og offentlige. Vår erfaring tilsier at dette er litt 
av  nøkkelen til suksess, og vi ser tydelig at der vi har et godt gjensidig 
samarbeid med andre, får vi resultater. Der vi ikke har det – stagnerer 
vi. Ingen når målene alene.

VEKSTKOMMUNEN

Åpning av ny sti til Mardølafossen. Her 
ønsker John Helge Frøystad velkom-
men.

84 NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2012



ABS kommune
Innen ABS kommune er «Folk i alle hus» 
et av de prosjektene som har bidratt 
posi tivt til kommunens omdømme. 
Etter at prosjektet startet er det omsatt 
15 småbruk i kommunen. Vi har også 
deltatt på flere konferanser og delt våre 
erfaringer med andre.

Av andre aktiviteter kan vi nevne:
• Emigrasjonsmesse i Nederland for å 

markedsføre kommunen
• Omdømmebygging av  Nesset i media – 

4 helsider i RB og Driva
• Folk i alle hus fase 2 er etablert – 

 tomme boliger
• Innledet arbeidet med bygging av nye 

omsorgsboliger

Industri og nyskapning
Vi har avsluttet forprosjektet SMB (små 
og mellomstore bedrifter) utviklingspro-

gram med 10 virksomheter. Vi har startet 
hovedprosjekt i samarbeid med Sunndal 
Næringsselskap og har med en bedrift 
fra  Nesset.

Vi har videreført arbeidet med eta bler-
ing av Folkehøyskole i Eresfjord, i et 
for prosjekt. Målet er å ha en søknad 
om etablering klar innen april 2013. Vi 
har jobbet aktivt sammen med en  privat 
aktør om etablering av privat barneha-
ge. Dette arbeidet vil fortsette frem til 
barnehagen er godkjent og i gang. 

Organisering
Programmet eies av  Nesset kommune. 
Vi er fortsatt to medarbeidere på heltid; 
John Helge Frøystad, prosjektleder og 
Pia Therese Nordli, reiselivskonsulent. I 
tillegg har vi ansatt Toril Melheim Strand 
i en 50 % prosjektstilling som Prosjekt-
leder for prosjektet Folkehøgskole i 

Eresfjord. Vi har også etablert opp et 
nytt prosjekt «Folk i alle hus», med Hege 
Frisvold Jørstad som prosjektleder i 
20 % stilling. 

Planer for 2013
Dette er siste driftsår for VKP og fokus 
vil være å realisere de prosjektene som 
allerede er under arbeid. Samtidig må vi 
jobbe for å videreføre det arbeidet vi har 
satt i gang og overføre ansvar og kom-
petanse til andre aktører. 

Fokusområder i 2013 vil dermed være:
• Befolkningsutvikling og boligutvikling 
• Cruisehavn og pakking av turer
• Folkehøyskole i Eresfjord og SMB 

Hovedprogram

Økonomisk resultat

2012 2011

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Sum Drift 1 412 458 1 371 000 - 41 458 - 3,0 %

Utviklingskostnader 1 083 425 1 264 000 180 575 14,3 %

Sum 2 495 883 2 635 000 139 117 5,3 % 2 315 000

Brobygging på Mardalsstien. Reiselivskonsulent Pia Therese Nordli er svært fornøyd med resultatet.
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5             Et annonsebilag fra Magnet Media             agenda             gøy på landet

I Norge finnes det tusenvis av fraflyttede små-
bruk som står og forfaller. Nesset kommune i 
Møre og Romsdal er intet unntak.  Som utkant-
kommune opplevde Nesset at folk for inntil et 
par år siden flyttet fra kommunen. 

Da ble prosjektet «Folk i alle hus» startet. Det 
ble en suksess, og er en medvirkende faktor til 
at den negative utflyttingstrenden har snudd.

Måtte gjøre noe
Prosjektleder John Helge Frøystad (bildet) kan 
fortelle at i de fleste kommuner er det utfordring 

å få eierne til å selge småbruk. De 
har gjerne vært i familiens eie i gen-
erasjoner og det er knyttet mange 
følelser til stedet. Det er derimot 
stor interesse for å kjøpe brukene.

– Vi startet småbrukprosjektet for to år siden  
i samarbeid med fylkesmannen i Møre og Roms-
dal. Målet var å få nye beboere i minst ti prosent 
av 100 fraflyttede småbruk i Nesset kommune.  
Først fikk vi laget en informativ brosjyre om 
prosjektet. Denne ble sendt til alle innbyggerne  
i kommunen. Vi brukte også våre nettsider. Vi tok 
kontakt med eiere av de fra fraflyttede brukene, 
hørte hvilke planer de hadde med brukene  
fremover. Mange hadde lyst å selge, men ønsket 
bistand til salgsprosessen, forklarer han.

rekordrespons
Frøystad visste at andre kommuner hadde prøvd 

med tilsvarende prosjekter før. Med begrenset 
suksess. Men hos Nesset kommune slo de lands-
gjennomsnittet med å få liv i gamle småbruk 
med 100 prosent.

Nytt prosjekt
– Med bakgrunn i det oppsiktsvekkende gode 
resultatet fra småbruk prosjektet, har vi startet 
et nytt prosjekt - denne gangen med tomme  
boliger. Vi har 60 – 70 tomme hus i kommunen 
og disse representerer en stor verdi for bosetting 
og tilflytting. Prosjektet vil kjøres i ett år etter 
samme mal som småbruksprosjektet. Vi håper 
på tilsvarende suksess med dette prosjektet som 
også har fått navnet «Folk i alle hus».

Godt for kommunen
– Vi bor i en av verdens flotteste kommunen med 
Eikesdal og Mardalsfossen som fyrtårn innen  
den regional satsningen på turisme. Det er flere 
som ønsker å bosette seg i kommunen enn det 
er tilgjengelige hus, derfor er de prosjektene vi 
kjører viktige som delprosjekt, i den totalt sam-
funnsutviklingen av kommunen.

– Det er godt for kommuneøkonomien og ikke 
minst landbruket med flere folk, samtidig er det 
positivt for dagens innbyggere at det kommer 
nye til. Det skaper en positiv driv og energi i  
kommunen, som vi trenger. Vi kommer til å jobbe 
videre for at enda flere skal få muligheten til  
å bosette seg i en av Norges vakreste kommuner, 
sier Frøystad fra Nesset kommune. 

Les mer om Nesset kommune her:
www.nesset.kommune.no

Puster nytt liv i kommunen 
med gamle småbruk og tomme boliger
I Nesset kommune bruker man tomme boliger som en ressurs for å stoppe fraflyttingen. Prosjektet «Folk 
i alle hus» ble en suksess som har bidratt til god samarbeid internt og økt tilflytting til kommunen. 

Av: Arvid Steen

 arvid.steen@magnetmedia.no

Nesset kommune kjører nå i gang et nytt prosjekt 
som heter «Folk i alle hus - fase 2». Hensikten er 
å bygge videre på den positive trenden med at 
kommunen får flere folk til å flytte til kommunen 
ved å tilgjengeliggjøre tomme boliger. 

Nesset kommune har snudd en negativ befolkningsvekst til positive 
tall. Kommunen har satset stort på å få solgt fraflyttede småbruk, 

leiligheter og hus til innflyttere. Alt dette gjøres for å gjøre det enkelt 
for nye innbyggere å finne seg til rette.
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 Nesset kommune mottar årlig konse-
sjonskraft og konsesjonsavgifter fra 
utbyggingene Grytten, Aura og Osbu. 
Kommuner som blir berørt av vass-
dragsreguleringer har lovfestet krav 
på ulike former for kompensasjon fra 
regulantene. Konsesjonsavgiftene skal gi 
kommunene rett til en andel av verdi-
skapningen, og være en erstatning for 
skader og ulemper som ikke kan kom-
penseres på annen måte. Konsesjons-
kraften skal sikre kommunene elektrisk 
kraft til en rimelig pris. 

Kommunens Kraftfond består av årlige 
konsesjonsavgifter. I tillegg er det 
gjennom engangserstatninger er avsatt 
beløp til Mardølafondet, Miljøfondet og 
Utviklingsfondet. Dette er alle fond som 
skal kunne bidra til vekst og utvikling av 
kommunen. Spesielt for indre deler av 
kommunen.

Kommunens 
konsesjonskraft
Statkraft har som eier av kraftanleggene 
gjennom egne konsesjoner forpliktet 
seg til å betale årlige konsesjonsavgifter 
og selge konsesjonskraft til kommunen 
til en pris basert på selvkost (før 1959)
og en pris fastsatt av Olje og energi-
departementet (etter 1959). 

Konsesjonskraftmengden til  Nesset 
kommune er i dag på 85,719 gWh

Selvkostprisen for Grytten er for konse-
sjoner gitt etter 1959 og blir fastsatt 

i desember året før av OED. For 2012 
var selvkostprisen for Grytten på 10,79 
øre/kWh. I tillegg kommer innmatings-
kostnader til sentralnettet. For Aura- 
Osbu var selvkosten i 2012 15,532 øre. 
Også her kommer innmatnings kost-
nadene til sentralnetter i tillegg. 

 Nesset kommune har i henhold til 
vil kårene for konsesjonskraft rett til 
uttak av konsesjonskraft opp til det til 
enhver tid aktuelle «almennforbruket» i 
 kommunen. Overskytende konsesjons-
kraft skal tilfalle fylkeskommunen. 

I 2012 ble det gjennomført forhandlinger 
og skrevet ny avtale mellom kommunen 
og Møre og Romsdal fylkeskommune 
om disponering av den overskytende 
konsesjonskraften. Basert på et gjen-
nomsnittelig «almennforbruk» de siste 5 
årene på 45,99 gWh fikk kommunen økt 
konsesjonskraftmengden sin fra 51,43 
gWh i 2012 til 56,68 gWh for årene 2013 
og 2014.

Kommunen har gjennom en avtale med 
 Nesset kraft AS tilbudt fastkraftpris til 
sluttbrukerne i kommunen for årene 2013 
og 2014 til en gunstig og konkurransedyk-
tig pris. For året 2013 er dette en fastpris 
på 36,5 øre/kWh og en toårsavtale med 
en pris på 38,5 øre/kWh for året 2014. 

NVE gjorde i 2010, som en følge av nye 
retningslinjer, et vedtak om en mate-
matisk fordeling av konsesjonsavgiftene 
for Grytten kraftverk i perioden 2005 – 
2014 mellom  Nesset og Rauma. Tidligere 
var fordelingen 55 % til Rauma og 45 % 
til  Nesset kommune. Etter omgjørings-
vedtaket i NVE ble fordelingen 65,6 % til 
Rauma og 34,4 % til  Nesset. Kommunen 
påklaget omgjøringen, fikk medhold i 
NVE og gjennom endelig vedtak i Olje- og 
energidepartementet i skriv av 28. mars 
2012. Departementets vedtak kan ikke 
påklages.

 Nesset er en kraftkommune og har gjennom omfattende kraftutbyg-
ginger av flere vassdrag i Aursjøtraktene og Eikesdalsfjellene bidratt 
med betydelige ressurser, som har kommet hele landet til gode. 

KRAFTKOMMUNEN

Konsesjoner i  Nesset kommune

Kraftverk Konsesjonskraftmengde Før 1959 Etter 1959

Grytten (Mardøla) 16,757 gWh 16,757 gWh

Aura 64,787 gWh 58,133 gWh 6,654 gWh

Osbu 4,175 gWh 3,746 gWh 0,429 gWh

SUM 85,719 gwh 61,879 gwh 23,840 gWh
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Aurarevisjonen tar tid. Kommunene 
Lesja, Sunndal og  Nesset sendte inn 
sine krav om revisjon av vilkårene for 
Aurareguleringene i 2004. Siden har den 
ligget på vent i NVE, som en følge av liten 
saksbehandlingskapasitet, mangel på 
retningslinjer, og endringer i behand-
lingen og prioriteringen av vilkårs-
revisjonene:
• 25. mai 2012 kom de lenge etterspurte 

retningslinjene for vilkårsrevisjonene.
• I mai 2012 fikk NVE og DN i oppdrag 

fra Olje- og energidepartementet om 
å gå gjennom og prioritere alle de ca 
400 vassdragskonsesjonene som er 
reviderbare fram mot 2022. 

• Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
ble bedt om en uttale og har kommet 
med Aurarevisjonen på 1. plass i sin 
 prioritering.

• Arbeidet med å sette opp en prioritert 
liste av reviderbare konsesjoner fram 
mot 2022 forventes å være avsluttet 
i mai 2013. Rapporten skal da over-
levers til Miljøverndepartementet.

Landssammenslutningen av 
Vasskraftkommuner – LVK
LVK er interesseorganisasjonen for 
vasskraftkommuner og har i dag 174 
medlemskommuner fordelt på 16 fylker. 
LVK sin hovedoppgave er å ivareta 
medlemskommunenes interesser i 
saker om kraftutbygging. Det kan være 
faglig og juridisk bistand i spørsmål om 
nybygging, opprusting av eksisterende 
verk, hjemfall, revisjon av vilkår, skatte 
og avgiftsspørsmål, konsesjonskraft og 
kraftomsetning. Alle spørsmål som kre-
ver en betydelig kompetanse som kom-
munene enkeltvis ikke kan vise overfor 
utbyggere og offentlige myndigheter.

Av saker som LVK har arbeidet med de 
siste årene og som direkte angår  Nesset 
kommune kan det nevnes: Makstak-
saken og beskatningen av kraftanlegg, 
Vilkårsrevisjoner (Aurarevisjonen) og 
strømforsyningen til Eikesdal.

Lesja kommune har i samråd med 
Sunndal og  Nesset bedt LVK om bistand 
til vurdering av selvkostberegningen for 
Aura-Osbu, og en forklaring på den store 
økningen i selvkostprisen fra 2011 på 
12,539 øre til 2012 og 15,532 øre. LVK har 

på vegne av kommunene bedt Statkraft 
komme med en oversikt over hvilke kost-
nader som er lagt til grunn i beregningen 
av selvkostprisen. Svar fra Statkraft 
ventes i løpet av første halvdel av 2013.

 Nesset Kraft AS
 Nesset Kraft AS er 100 % eid av  Nesset 
kommune hvor 150 aksjer pålydende kr 
100 00- danner aksjekapitalen. Det var 
den 20.09.1999 at kommunestyret vedtok 
å endre organisasjonsform og stifte nytt 
selskap. Fra og med 1. januar 2000 ble 
 Nesset kommunale kraftlag omgjort til 
eget aksjeselskap.

Det har vært flere skifter av daglig leder 
de siste årene. Knut Arne Vike ble tilsatt 
som daglig leder fra 1.1.2013 etter Tom 
Meek som valgte å si opp sin stilling 
etter vel et år i selskapet. Ola Krogstad 
er styrets leder.

Selskapet har i årene som kommer 
utfordringer i forhold til endringene i 
nettstrukturen. Små selskap som NKAS 
vil få tøffere rammebetingelser og 
kostnadene og kravene til å drifte nettet 
vil ikke bli mindre. Samtidig har også 
selskapet andre virksomhetsområder 
som må styrkes og utvikles.

Småkraftverk i  Nesset
Det er nå 4 småkraftverk i drift i  Nesset 
kommune. Meisal kraftverk ble bygd al-
lerede i 1936 og utvidet i 1999. Kraftver-
ket har en årlig energiproduksjon på om 
lag 23 GWH og er eid og drevet av  Nesset 
Kraft AS. Heina Kraft AS ble sett i drift 
i 2008 og har en produksjon på omkring 
9 GWH. I 2012 ble det satt i drift 2 nye 
småkraftverk i kommune.  Kanndalen 
kraftverk og Dokkelva kraftverk har en 
total energiproduksjon på omkring 39 
GWh. Totalt vil disse kraftverkene gi en 
årsproduksjon på omtrent 71 GWH.
I 2012 ble det innført en ordning med 
grønne sertifikater som vil gi en ekstra 
inntekt til produsenter av fornybar ener-
gi. De grønne sertifikatene vil være et 
viktig virkemiddel for å fremme utbyg-
ging av flere småkraftverk i kommunen. 
Det er derfor mange småkraftprosjekter 
under planlegging i  Nesset.
 

89NESSET SOM KRAFTKOMMUNE // KRAFTKOMMUNEN



 Nesset kommune mottar konsesjons-
avgifter for 3 konsesjoner.

Avgiftssatsene ble justert i 2009 for 
konsesjoner gitt etter 10.04.1959. Konse-
sjoner gitt før 1959 skulle justeres i 
2010, men i og med at de ville redusere 
 Nessets sine avgifter og gi mer til Rauma 
ble denne saken klaget inn til NVE. I 
første klagerunde fikk  Nesset medhold. 
Rauma kommune har påklaget vedtaket, 
og saken ble høsten 2010 oversendt til 
endelig avgjørelse i Olje- og energi-
departementet. 

Kraftfondet skal brukes til finansiering 
av tiltak som skal fremme næringslivet 
og trygge bosetting i  Nesset kommu-
ne. I denne sammenheng bør midlene 
hovedsakelig brukes til finansiering av 
kommunale utbyggingstiltak, videreut-
vikling av næringslivet og i samsvar med 
kommunen sin næringsplan. Fondet kan 
også brukes til finansiering av kommu-
nale fellestiltak.

Det er kommunestyret som avgjør 
søknader i forhold til kraftfondet. 
 Formannskapet har fått delegert av-

gjørelsesmyndighet når det gjelder 
tilskudd til næringsformål fra 01.01.2000.

Gjeldende vedtekter for kraftfondet ble 
vedtatt av  Nesset kommunestyre i 1992. 
Vedtektene ligger ute på kommunens 
hjemmesider, i tillegg til retningslinjene 
for formannskapets forvaltning av midler 
til styrking av næringslivet i  Nesset. 

Tilsagn Kraftfondet 2012

Tilsagnsnr. Formål Tilsagn 2012

1114101 Vassdragsutbygging 200 000

1114102 Ferge Eikesdalsvatnet - beredskap 100 000

1114103 Landbruksvikar 50 000

1114104 Bygdeutvikling/folketallsutv. – disp. formannskap 69 000

1114105 Destinasjon Molde/Romsdal 110 000

1114106 Vannverk 875 000

1114107 Parker og grøntanlegg 100 000

1114108 Tilsk. næringsformål – formannskap tildeler etter søknad 400 000

1114109 Tilskudd husbygging 40 000

1114110  Nesset næringshage 350 000

1114111 Gatelys 50 000

1114112 Sak K 24/12 den 29.3.12: overvåking Eidsvågelva 20 000

1114113 Nordmøre og Romsdal friluftsråd 20 000

1114114 Landbruksrådgivning 45 000

1114115 Tilskudd til private vassverk 40 000

1114116 Kjøp av melkekvote (2013) 100 000

1114117 Prosjekt Villrein, ferdsel/inngrep i Dovre – Rondaneregionen 25 000

1114118 Folkehøgskole i  Nesset (K 141/11) 100 000

1114119 Veg Mardalsfossen (K 146/11) 300 000

1114120 Renter og avdrag 4 150 000

K12022 Vekstkommuneprogrammet 166 500

K12023 Næringshagen 225 000

K12086 Studiesenter 150 000

K12072 Interkomm. sjøareal Romsdalsfjorden 100 000

K12077 Turistinformasjon 100 000

K12078 SMB utviklingsprogram 150 000

K12101 Rehabilitering kunstgrasbanen 300 000

Sum 8 335 500

KRAFTFONDET
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Etter reguleringen av Mardølavassdra-
get i 1970, fikk  Nesset kommune tildelt 
en engangserstatning som ble avsatt til 
nærings fond. Det er kommunestyret som 
er øverste styringsorgan for Mardøla-
fondet, og som velger fondsstyret på 5 
medlemmer. For perioden 2011-2014 er 
følgende valgt: Jostein Øverås, Gunvor 
Rekdal, Stein Ivar Bjerkeli, Gudbjørg 
 Frisvoll og Odd Arne Langset.

Mardølafondet gir rimelige lån til næ-
ringslivet i kommunen, og da fortrinnsvis 
til tiltak i bygdene Eikesdal og Eresfjord. 
Lån til en og samme virksomhet kan inn-
vilges med inntil 30 % av kapitalbehovet 
begrenset oppad til kr 500 000. Fondet 
kan også i spesielle tilfeller gi tilskudd. 
Videre kan det gi stipend til søkere som 
er bosatt i kommunen eller som skal slå 
seg ned her, og som skal utvide sine fag-
kunnskaper innen næringsvirksomhet. 

Det er kommunens nærings konsulent 
som er saksbehandler/sekretær for 
Mardølafondet.

Av regnskapet for 2012 fremgår det at 
Mardølafondet hadde et utlån på kr 3 110 
000, mot kr 349 850 i utlån i 2011. I 2012 
kjøpte Mardølafondet aksjer for kr 1 200 
000 i Waterhouse AS. Aksjekjøp i 2011 
var på kr 500 000. Mardølafondet har pr. 
31.12.12 en fondskapital på kr 26,3 mill.

Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 
ble opprettet i 1998. Bakgrunnen for 
opprettelse av miljøfondet er erstatning 
fra Stortinget for manglende vannslipp 
i Mardalsfossen. Det er vedtatt egne 
vedtekter for miljøfondet. Det er kom-
munestyret i  Nesset som oppnevner 
fonds styret. For perioden 2011-2015 
består styret av Bjørg Anne Vike (leder), 
Rune Hallgeir Finset – representerer 

Eikesdal, Aslak Nerås, Toril Melheim 
Strand – representerer Eresfjord og ord-
fører Rolf Jonas Hurlen. Miljøfondet skal 
hjelpe til med finansiering av tiltak som 
kan fremme miljøfaktorer som gir bedre 
livskvalitet for innbyggerne i Eikesdal og 
Eresfjord. Det er to faste søknadsfrister i 
året, 20. mars og 20. september. Miljø-
vernleder er sekretær for fondsstyret.

Det ble behandlet 14 saker i 2012 mot 
11 saker i 2011. Totalt ble det innvilget 
kr. 251 500 mot kr. 233 900 året før.

Balanse miljøfondet

31.12.2011 31.12.2012

7 890 164 7 652 805

Tilsagn Miljøfondet 2012

Saksnr Sak/søker

PS 01/12 Referatsaker X

PS 02/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte X

PS 03/12 Valg av leder/nestleder X

PS 04/12 Årsmelding 2011 X

PS 05/12 Budsjett - Miljøfondet 2012 X

PS 06/12 Vekstkommuneprosjektet – Turvei Mardalsfossen 125 00

PS 07/12 Referatsaker X

PS 08/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte X

PS 09/12 Eikesdal skiskyttarlag – kikkert med mer 20 000

PS 10/12 Eikesdal sameige – Minneplate i Gravdalen 7 500

PS 11/12 Eresfjord idrettslag – Reguleringsplan Lomstjønna 45 000

PS 12/12 Vårsol 4 H – Innkjøp av luftgevær Utsettes

PS 13/12 Eresfjord sogneråd – Teleslynge i Sira kirke 15 000

PS 14/12 Eresfjord idrettslag – Renovering av løpebane Utsettes

PS 15/12 FAU v/ Eresfjord skole – Rydding av sti 8 000

PS 16/12 Eresfjord Fotballklubb – Fotballmål/diverse utstyr 10 000

PS 17/12 Eresfjord småbåtlag – Brygger 10 000

PS 18/12 Eresfjord Musikklag – Deltakelse sommerkurs 10 000

PS 19/12 Referatsaker X

PS 20/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte X

PS 21/12 Eikesdal bedehus – maling 6 000

PS 22/12 Eikesdal bygdalag – Brannsikkert brannskap Avslag

PS 23/12 Kjartan Frisvoll – Feiemaskin Avslag

Sum tilskudd 2012 kr 251 500

MARDØLAFONDET

MILJØFONDET
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 Nesset kommunestyre vedtok i sak 
040/07 å opprette et eget utviklings-
fond for Indre  Nesset. Bakgrunnen er 
erstatning av billigkraft på 400 kW som i 
sin tid ble tildelt Eresfjord og Vistdal som 
kompensasjon ved Aura reguleringen. 
Midlene inngår i overføringene som frie 
inntekter til kommunen. 

Fondet skal gi støtte til tiltak som bidrar 
til å gjøre det attraktivt for etablering 
og utvikling av arbeidsplasser samt 

skaper vilkår for økt bosetting i bygdene 
Bugge, Eresfjord, Eikesdal og Vistdal. 
Det er styret i Mardølafondet sammen 
med representanter fra berørte bygder 
som forvalter fondet. Det er kommunens 
næringskonsulent som er saksbehandler 
og sekretær for Utviklingsfondet. 

I 2012 var det behandlet 16 saker hvorav 
13 søknader ble innvilget med tilsagn på 
totalt kr. 555 000. I 2011 ble det behandlet 
hele 31 søknader med tilsagn 974 000. 

År Antall saker Tildelt beløp

2009 23 649 000

2010 25 920 000

2011 31 974 000

2012 16 555 000

Tilsagn Utviklingsfondet 2012

Søker Søker om Vedtak

Vekstkommuneprosjektet Forprosjekt folkehøgskole  180 000 

Eikesdal skiskytterlag Innkjøp selvanvisere og anleggsbukker  5 000 

Vistdal bygdalag Bygging av elvesti  15 000 

Bugge Bygdalag Oppussing av kjøkken  25 000 

Modolv Torhus Ombygging av Eresfjord bedehus avslag

Mareno Nauste Etablering av tømrerfirma  10 000 

Eikesdal bygdalag Prosjekt «Fyrtårn Mardalen»  30 000 

Joakim Lange Kjøp av gård  20 000 

Bugge Maskin og Transport AS Kjøp av driftsmidler  75 000 

Eikesdal Eiendom AS Oppgradering av Vertshuset Eikesdal  50 000 

Hjellhammaren boligfelt Bygging av lekeplass  10 000 

Eirawater AS Forprosjekt volumstrategi avslag

Rune Finnset/Tor Olav Vevang Utarbeidelse av rasrapport  35 000 

Vertshuset Bjørnson AS Drift av kafeteria i Eresfjord avslag

Eira elveeierlag Innkjøp av kamera  50 000 

 Nesset kommune Utvikling av helleristingene på Bugge  50 000 

SUM  555 000 

UTVIKLINGSFONDET

Fasadeskisser over ny folkehøgskole i Eresfjorden
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Tjenester og oppgaver
Siste del av året har blitt preget av at 
flere medarbeidere – av ulike årsaker – 
har avsluttet sitt ansettelsesforhold. I en 
liten organisasjon så setter dette spor. 
Det tar tid før nye medarbeidere er på 
plass og klare til å ta over.

I møtet med disse situasjonene, så «for-
svant» nok mange av de gode målfor-
muleringene for året. Ressurser måtte 
omprioriteres, og nye arbeidsoppgaver 
skapte forskyvinger. 

Det har i stor grad vært snakk om å opp-
rettholde tjenestetilbudet til innbyggerne 
i  Nesset.

I forsøket på å tilbakeføre merforbruk 
fra tidligere år, har flere stillinger stått 
vakante. Slike prioriteringer er svært 
utfordrende.

I møtet med slike turbulente forhold er 
det godt å registrere at kirka fortsatt 
står sterkt blant innbyggerne i  Nesset. 
Posisjonen bekreftes gang på gang, både 
i sorgtunge situasjoner, i glade sammen-
henger og i folks hverdag.

2012 har vært et år med mange utfordringer i kirkesektoren. Året 
startet med en svært trist konfliktsituasjon, der det tydelig kom fram 
at Dnk ikke har en organisasjon som er godt egnet for å løse slike 
vanskeligheter.

KIRKELIG FELLESRÅD

Statistikk fra året som gikk (2011tall i parentes)

Menighet Gudstjenester Døpte Konfirmerte Vielser Begravelser

 Nesset 27 (32) 16 (23) 18 (39)  5 (6) 22 (18)

Eresfjord 11 (14)  7 ( 8)  1 ( 1)  2 (3)  6 ( 4)

Vistdal  9 (13)  3 ( 3)  2 ( 2)  0 (0)  4 ( 4)

Eikesdal  9 (10)  2 ( 1)  3 ( 1)  0 (0)  1 ( 2)

Totalt 56 (69) 28 (35) 24 (43)  7 (9) 33 (28)

Nøkkeltall i enheten

31.12.12 31.12.11

Ansatte 8 10

Årsverk 5,08 5,67

Deltidsstillinger 4 6

Kvinner 2 5

Menn 6 5

3,52	%
1,26 % 2011 

Samlet i kommunen: 
7,96 % 2012, 7,97 % 2011

Sykefravær 2012
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Det er bla. svært mange som besøker 
kirkegårdene i kommunen. Kirke gårdene 
er velstelte med fine blomster på gra-
vene, og ble også i 2012 omtalt som de 
fineste i distriktet.

21. mai 2012 vedtok Stortinget  betydelige 
endringer i Grunnloven. Det betyr at 
Norge ikke lenger har noen offisiell 
statsreligion. Nasjonens kristne verdier 
er fortsatt et fundament i Grunnloven, og 
Den norske kirke har en særstilling som 
religion (Jfr. egen Kirkelov).

I praksis betyr det kanskje lite, folk 
 merker knapt noen forskjell fra tidligere. 
På sikt kan det bety markerte endringer 
(jfr. livssynsutvalgets utredning).

Statistikken viser store svingninger, 
men både antall døpte og konfirmerte 
avspeiler årskullene, med et svært lite 
konfirmasjons-kull i 2012. Oppslutningen 
om både dåp og konfirmasjon er fortsatt 
opp mot 100 % i kommunen.

Antall gudstjenester er noe lavere enn i 
2011. Det er flere årsaker til dette, bla. at 
 Nesset har vært uten fast sogneprest i 
siste del av året.

Resultatvurdering
Årsregnskapet er balanser i null. Dette 
fordi kirkelig fellesråd har et merforbruk 
fra tidligere år, som skal tilbakeføres. 
Isolert sett ble 2012 avsluttet med over-
skudd, men status viser et belastende 
merforbruk fra tidligere år.

Det har vært tatt flere grep for å for-
søke å balansere driften, bla. vakanse 
og redusert vedlikehold. Likevel ser vi 
at lønns- og kostnads-veksten er større 
enn inntekts-utviklingen, noe som har 
vært tilfelle over flere år. 

Dette gir grunn til uro allerede for 
2013-driften.

Kommentar
Det er svært utfordrende å drifte 4 kirker 
og 6 kirkegårder i en liten kommune. 
Dette må koste penger, og uten korrek-
sjonsfaktorer så blir KOSTRA-tallene 
«håpløse». 

Kirkelig fellesråd ser det positivt at 
 Nesset – så langt – har maktet å opp-
rettholde godt vedlikeholdte kirker og 
kirkegårder i kommunen. 

Kirkelig fellesråd takker kommunen 
for positiv støtte, og for godt samarbeid 
gjennom 2012 !

Hva er du stolt av at din enhet fikk til i 2012?
På tross av store utfordringer så maktet kirkesektoren å møte de daglige gjøremål og holde oppe tjeneste-
tilbudet til innbyggerne i  Nesset.

Hva er den/de største utfordringene for din enhet i 2013?
Det er to områder som klart skiller seg ut. Vi må få på plass nye medarbeidere i alle stillinger, og bygge et godt 
fellesskap. Dessuten bør vi lykkes med å avstemme drift og økonomi slik at vi kan kvitte oss med merforbruket 
fra tidligere år.

Erling Sølvik
kirkeverge

Økonomisk resultat

2012 2011

Enhet Regnskap Budsjett Avvik Avvik i % Regnskap

Kirkelig fellesråd 4 909 359 4 690 000 219 359 4,67 % 5 170 956

Udekket merforbruk fra tidligere år: 149 103
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Rådmannsnivå/stab
• ROR (Romsdal og Omegn Regionråd)
• Innkjøpssamarbeid med Molde 

 kommune.
• IKT-samarbeid med Orkidé- 

kommunene og Fræna.
• Nettverk med flere av nabo-

kommunene innen de fleste fag-
områdene i stab. Eks personal , IKT, 
byggesak/landbruk, plan/miljø, skog/
næring, økonomi med mer.

• Opplæringskontoret, Sunndal,  Nesset 
og Tingvoll

• Samarbeid om interkommunal 
plan for sjøareal Langfjorden/ 
Romsdalsfjorden

Kultur samarbeider med
• Gjemnes kommune 

Gjemnes og  Nesset kulturskule,  
Ungdomens kulturmønstring

• Sunndal kommune 
Reiseliv, Aursjøvegen, gjennom  Nesset 
næringshage plan og marknadsføring.

• Molde kommune og fylkeskommunen 
Bjørnsonfestivalen, eigen stiftelse.

• Romsdalsmuseet 
 Nesset Prestegard, museum og 
kultursenter., museet er eiga avdeling 
under Romsdalsmuseet

• Møre og Romsdal fylke 
Helleristningane på Bugge.  
Den kulturelle skulesekken, 
(organiserast gjennom skulen)

• Servicekontoret 
For servicekontoret spesielt har vi 
Interkommunalt arkiv – IKA Møre og 
Romsdal, hvor vi er medlemmer.

• Skansen - et selskap i etablert i 
IKT ORKide sammenheng. Skal 
scanne tekniske arkiver fra alle 
medlemskommunene

Helse og omsorg
• Felles pedagogisk psykologisk 

tjeneste med Sunndal og Tingvoll. 
(PPT)

• Interkommunalt barnevern i etbalert 
01.01.2011 sammen med Sunndal og 
Tingvoll. 

• Interkommunale veiledningsgrupper 
for ulike fagprofesjoner

• Jordmorgruppe. Sunndal, Tingvoll og 
 Nesset

• Familieveiledergruppe: Frei, Vestnes, 
Rauma, Molde, Fræna

• Interkommunalt forum for 
ergoterapeuter 2g.pr.år 
Molde;Fræna;Rauma;Tingvoll, 
 Nesset,og Sunndal.

• Interkommunalt samarbeidsmøte 
mellom Romsdalskommunene + 
fødeavd .i Molde 2.g.pr.år.

• Psykisk utviklingshemma:  Nesset, 
Gjemnes og Molde.

• Krisesenteret for Molde og omegn. 
Kommunen har felles krisesenter 
sammen med ROR kommunen samt 
Sunndal kommune.

• Interkommunal legevaktsamarbeid 
sammen med Molde, Eide og Fræna 
ble etablert fra 15.4.12. Herunder 
interkommunal legevaktsentral i 
samarbeid med AMK sentralen.

• Bofellesskap i Molde. Samarbeid 
Misund, Gjemnes og  Nesset.

• Romsdal videregående skole. 
Samarbeid internat, internatplasser 
Nesjestranda

• avd. for voksenrehab. Vestnes
• NAV Molde og Sunndal
• Kystlabb A/S, et samarbeid om 

laboratorieanalyser innen trygg mat 
og miljørettet helsevern.

• Samhandlingsreformen mellom 
helseforetaket og kommune.

Teknisk drift
• RIUA ( Romsdal interkommunale 

utvalg mot akutt forurensing.)
• Møre og Romsdal Alarmsentral KF
• Samarbeidsavtale om geodata mellom 

Sunndal, Tingvoll og  Nesset.
• Driftsassistansen for vann og avløp i 

Møre og Romsdal
• Molde og Romsdal Havn IKS
• Oljevernberedskap
• RIR IKS (Romsdalshalvøya inter-

kommunale renovasjonsselskap IKS)
• Samarbeidsavtale med Molde 

brannvesen
• Samarbeidsavtale med Sunndal 

brannvesen
• Samarbeidsavtale med Rauma 

brannvesen
• Samarbeidsavtale med Gjemnes 

kommune om oppmåling

Vegfaglig nettverksgruppe i regi av 
Norsk kommunalteknisk forening (NKF)

Skoler og barnehager
• Interkommunal spesialskole, 

Tøndergård
• NEVERA (samarbeid innen 

kompetanseutvikling/skole/barnehage 
utvikling mellom  Nesset, Vestnes og 
Rauma)

•  Nesset, Sunndal og Tingvoll har 
felles pedagogisk-psykologisk 
tjenestekontor (PPT)

• Sunndal kommune (LP-modellen 
gjennom Lillegården kompetanse-
senter)

• Voksenopplæringen i Molde
• Friluftsrådet i Nordmøre og Romsdal
• Barne og ungdomspsykiatriskavd.
• Nettverk: Multifunksjonshemmede
• Barnehabiliteringen i Kristiansund
•  Barnehabiliteringen i Ålesund
•  Barnehabiliteringen på St Olavs
• Syns og audiopedagogtjeneste, 

samarbeid med ROR kommunene og 
Statsped. Midt.

Denne listen er ikke uttømmende, men er ment til å gi en oversikt over våre mange samarbeidspartnere.

INTERKOMMUNALE 
SAMARBEIDSAVTALER OG SELSKAPER
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KOMMUNESTYRESAKER 2012

Dato
Utvalgs
saksnr. Tittel

Arkiv
saksnr.

02.02.12 PS 1/12 Godkjenning av protokoll

02.02.12 PS 2/12 Spørsmål til ordføreren

02.02.12 PS 3/12 Referatsaker

02.02.12 RS 1/12 Kontrollutvalget i  Nesset - protokoll fra møte 07.11.2011 2011/1565

02.02.12 RS 2/12 Protokoll KS fylkesmøte 24. november 2011 2009/990

02.02.12 RS 3/12 Brev av 22.12.11 fra Skatt Midt-Norge - Oppsigelse av serviceavtale (representasjon i servicekontor) 2010/920

02.02.12 RS 4/12
Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd i de kommunale sosiale tjenestene i arbeids- og 
velferdsforvaltningen 2012

2012/101

02.02.12 RS 5/12
Åpent brev til nyvalgte lokalpolitikere om kriminalitetsforebygging generelt og om rus/ vold og 
alkoholpolitikk

2011/1621

02.02.12 PS 4/12 Oppstart av forprosjekt «Folkehøgskole i Eresfjord» 2010/1363

02.02.12 PS 5/12 Delegering av fullmakt - interkommunalt tilsynssamarbeid i byggesaker 2011/797

02.02.12 PS 6/12 Forvaltningsrevisjon - rapport om refusjon av sykepenger i  Nesset kommune 2011/1055

02.02.12 PS 7/12 Endring av festeavgift for grav i  Nesset 2011/1187

02.02.12 PS 8/12 Valg av styremedlem til Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal 2010/511

02.02.12 PS 9/12 Forslag til kandidater til styrene i Helseforetakene 2012-2014 2008/292

02.02.12 PS 10/12 Valg av kommunens representanter i forstanderskapet for  Nesset Sparebank 2012-2016 2008/291

02.02.12 PS 11/12 Valg av fjellstyre - klage 2010/511

02.02.12 PS 12/12 Søknad om fritak som personlig vara i brukerstyret for  Nesset prestegård - Erlend Stubø 2010/511

02.02.12 PS 13/12 Ansettelse av ny rådmann (unnt.off. jf. Off.l. § 25) 2011/1424

02.02.12 PS 14/12 Samarbeidsavtale mellom  Nesset kommune og helseforetaket 2009/520

02.02.12 PS 15/12 Klage på vedtak om flerbrukshall 2008/195

02.02.12 PS 16/12 Interpellasjon fra  Nesset Arbeiderparti - Budsjettmessige forhold i helse- og omsorgssektoren

29.03.12 PS 17/12 Godkjenning av protokoll

29.03.12 PS 18/12 Spørsmål til ordføreren

29.03.12 PS 19/12 Referatsaker

29.03.12 RS 6/12  Nesset kommune - lovlighetskontroll - kommunestyresak 154/11 om flerbrukshall 2008/195

29.03.12 RS 7/12 Melding om tilsyn ved skolene i  Nesset 2012/458

29.03.12 RS 8/12 Kontrollutvalget i  Nesset - protokoll fra møtet 16.02.2012 2011/1565

29.03.12 RS 9/12 Kopi av brev - Ruteendring 1. mai 2012 2011/916

29.03.12 RS 10/12 Drosjeløyva i  Nesset og Rauma kommunar - Søknad om utviding av køyreområde - Ny vurdering 2010/504

29.03.12 RS 11/12 Earth Hour 2012 - invitasjon 2010/220

29.03.12 PS 20/12 Ny selskapsavtale for RIR IKS 2011/47

29.03.12 PS 21/12 Investeringsbudsjettet for 2012 - regulering 2011/559

29.03.12 PS 22/12 Vekstkommuneprogrammet - Søknad om finansiering ut 2013 2009/1113

29.03.12 PS 23/12  Nesset Næringshage AS - Søknad om økt driftstilskudd i 2012 2010/1053

29.03.12 PS 24/12 Overvåking vannforekomster 2012 - finansiering 2011/1551

29.03.12 PS 25/12
Søknad om kommunal garanti for utviding og forbedring av Eidsvåg småbåthavn - Eidsvåg 
Småbåtforening A/L

2011/1582

29.03.12 PS 26/12 Søknad om kommunal garanti for utbygging ved Tøndergård skole og ressurssenter 2012/22

29.03.12 PS 27/12 Søknad om tilskudd til lysanlegg trinn 3 - Talset veglysforening 2009/526

29.03.12 PS 28/12 Interkommunal legevakt - eventuelt særordning i  Nesset med kveldsvakt alle dager 2008/32

29.03.12 PS 29/12 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Vikhammeren hyttefelt 2009/682

29.03.12 PS 30/12 Kommuneplan for  Nesset kommune 2012 -2020, Sluttbehandling 2008/136

29.03.12 PS 31/12 Oppstart hovudrullering - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2012/95

29.03.12 PS 32/12 Ferieavvikling i barnehagene i  Nesset 2012/255

98 NESSET KOMMUNE // ÅRSMELDING 2012



Dato
Utvalgs
saksnr. Tittel

Arkiv
saksnr.

29.03.12 PS 33/12 Midlertidig løsning for flere barnehageplasser i Eidsvåg 2012/366

29.03.12 PS 34/12 Utvidelse av personalet i Eresfjord barnehage fra august 2012 2012/356

29.03.12 PS 35/12 Åpningstid i Vistdal barnehage 2012/357

29.03.12 PS 36/12 Årsmelding 2011 - Kontrollutvalget 2012/307

29.03.12 PS 37/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2015 2012/238

29.03.12 PS 38/12 Plan for selskapskontroll 2012-2015 2012/238

26.04.12 PS 39/12 Godkjenning av protokoll

26.04.12 PS 40/12 Spørsmål til ordføreren

26.04.12 PS 41/12 Referatsaker

26.04.12 RS 12/12 Klage på omgjøringsvedtak om deling av konsesjonsavgifter for Grytten kraftverk 2010/266

26.04.12 PS 42/12 Grunnundersøkelser Eidsvågområdet - Finansiering for kartlegging av kvikkleireforekomster 2012/506

26.04.12 PS 43/12 Godtgjøringsreglementet - presisering og eventuelle endringer 2008/13

26.04.12 PS 44/12 Navn på sammenslåtte organer for eldre og funksjonshemmede - valg av leder/nestleder 2010/511

26.04.12 PS 45/12 Opplæringskontoret - forslag til styremedlem med vararepresentant 2008/921

26.04.12 PS 46/12 Søknad om fritak som styremedlem i Mardølafondet/Utviklingsfondet - Odd Arne Langset 2010/511

26.04.12 PS 47/12 Høringsuttalelse - endring av fartsgrenser FV62 2012/574

26.04.12 PS 48/12 Innspill til kollektivstrategi for Møre og Romsdal 2012-2021 2010/1309

31.05.12 PS 49/12 Godkjenning av protokoll

31.05.12 PS 50/12 Spørsmål til ordføreren

31.05.12 PS 51/12 Referatsaker

31.05.12 RS 13/12 Referat fra eiermøte om  Nesset Kraft AS, 26.04.2012 2008/1559

31.05.12 RS 14/12 Kontrollutvalget i  Nesset - protokoll fra møte 03.05.2012 2011/1565

31.05.12 RS 15/12 Dovrefjellrådet - Årsmeldinger for 2010 og 2011 - endelig avvikling av Dovrefjellrådet 2008/1917

31.05.12 RS 16/12 Årsmelding, regnskap og revisjon 2011 -  Nesset fjellstyre 2008/1026

31.05.12 RS 17/12 RIR - Årsmelding og regnskap 2011 2010/493

31.05.12 PS 52/12 Årsmelding 2011 -  Nesset kommune 2012/50

31.05.12 PS 53/12 Årsregnskap 2011 -  Nesset kommune 2011/382

31.05.12 PS 54/12 Årsmelding og regnskap 2011 - Mardølafondet 2012/241

31.05.12 PS 55/12 Årsmelding 2011 - Miljøfondet for Eikesdal og Eresfjord 2010/387

31.05.12 PS 56/12 Byggeregnskap Ombygging/tilbygg Småskolen ved EBUS, prosj.nr. 200117 2008/548

31.05.12 PS 57/12 Byggeregnskap og sluttrapport for ombygging av kommunehuset 2010/129

31.05.12 PS 58/12
Rullering av Forskrift til lov om omsetning av alkoholholdig drikk og serveringsloven,  Nesset 
kommune

2008/995

31.05.12 PS 59/12 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2016 - Eidsvåg Fjordhotell AS 2012/243

31.05.12 PS 60/12 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2016 - Vertshuset Bjørnson 2012/23

31.05.12 PS 61/12 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 2012 - 2016 - Coop Eresfjord Kafé 2012/257

31.05.12 PS 62/12 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2016 - Kavli Moen Gård 2012/105

31.05.12 PS 63/12 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2016 - Eira Gjestegård AS 2012/271

31.05.12 PS 64/12 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2016 - Eikesdal Nye Dampskipsselskap AS 2012/242

31.05.12 PS 65/12 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling 2012 - 2016 - Aursjøhytta 2012/323

31.05.12 PS 66/12 Søknad om fornyelse av salgsbevilling for øl  2012 - 2016 - SparMat Eidsvåg AS 2012/256

31.05.12 PS 67/12 Søknad om fornyelse av salgsbevilling for øl  2012 - 2016 - Coop Prix Eidsvåg 2012/166

31.05.12 PS 68/12 Søknad om fornyelse av salgsbevilling for øl - 2012 - 2016 - Coop Eresfjord SA 2012/257

31.05.12 PS 69/12 Søknad om fornyelse av salgsbevilling for øl  2012 - 2016 - Coop Vistdal BA 2012/183

31.05.12 PS 70/12 NIVI rapport om kommunestruktur og interkommunalt samarbeid i Romsdal - en forstudie 2012/251
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Dato
Utvalgs
saksnr. Tittel

Arkiv
saksnr.

31.05.12 PS 71/12 Syns- og audiopedagogtjenesten - avtale om samarbeid 2009/1193

31.05.12 PS 72/12 Samarbeid om interkommunal plan for sjøareal - Langfjorden/Romsdalfjorden 2012/461

31.05.12 PS 73/12 Vedr bruk av barnehageplasser i andre kommuner 2011/1257

31.05.12 PS 74/12 Utredning av sammenslåing av kulturskolene i  Nesset og Sunndal - tilrådning fra referansegruppa 2010/1408

31.05.12 PS 75/12 Standard abonnementsvilkår for vann og avløp 2012/679

31.05.12 PS 76/12 Høringsuttalelse - endring av fartsgrenser på fylkesveger i Eresfjord 2012/628

31.05.12 PS 77/12
Søknad om tilskudd til turistinformasjonene i  Nesset for 2012 - Eira Husflid og 
Vekstkommuneprogrammet

2012/566

31.05.12 PS 78/12
Søknad om tilskudd til finansiering av prosjektet «SMB utviklingsprogram» -  Nesset kommune ved 
Vekstkommuneprogrammet.

2012/609

31.05.12 PS 79/12 Invitasjon til aksjetegning - Waterhouse AS (ettersendt pr. e-post/ iPad 29.05.12 og delt ut i møtet) 2010/639

21.06.12 PS 80/12 Godkjenning av protokoll

21.06.12 PS 81/12 Spørsmål til ordføreren

21.06.12 PS 82/12 Referatsaker

21.06.12 RS 18/12 Kopi - Skiltvedtak V41-15-2012 - Fartsgrenseendring FV 62 Rød - Eidsvågen i  Nesset kommune 2012/574

21.06.12 PS 83/12 Tertialrapport pr 30.04.2012 2012/743

21.06.12 PS 84/12 Satser for egenbetaling for omsorgstjenester 2012/728

21.06.12 PS 85/12 Opparbeidelse av Strandpromenade i Eidsvåg sentrum 2011/158

21.06.12 PS 86/12 Søknad om tilskudd til videre drift av Studiesenteret  Nesset -  Nesset Næringshage AS 2009/425

21.06.12 PS 87/12 Budsjettkorrigeringer 1. halvår 2012 2011/559

21.06.12 PS 88/12 Søknad om endring av bompengesatsene på Aursjøveien - Aursjøveien AS 2008/1184

21.06.12 PS 89/12 Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.13 - 31.12.16 2010/511

21.06.12 PS 90/12 Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.13 - 31.12.16 2010/511

21.06.12 PS 91/12 Valg av lagrettemedlemmer og meddommere for perioden 01.01.13 - 31.12.16 2010/511

21.06.12 PS 92/12 Valg av jordskiftemeddommere for perioden 01.01.2013 - 31.12.2016 2010/511

21.06.12 PS 93/12 Valg av meddommere til Romsdal tingrett for perioden 01.01.13 - 31.12.16 2010/511

21.06.12 PS 94/12 Reox AS, Rausand - klage på utslipp (ettersendt på e-post og iPad 19.06.2012, og delt ut i møtet) 2008/396

06.09.12 PS 95/12 Godkjenning av protokoll

06.09.12 PS 96/12 Spørsmål til ordføreren

06.09.12 PS 97/12 Referatsaker

06.09.12 RS 27/12
Skiltvedtak V52-15-2012 Særskilte fartsgrenser - Fylkesvegene 191, 192 og 196 i Eresfjord i  Nesset 
kommune

2012/628

06.09.12 RS 28/12 Fritidsrenovasjon på ville fjellveger i  Nesset 2009/1150

06.09.12 PS 98/12 Samhandlingsreformen godkjenning av tjenesteavtaler  Nesset kommune  og Helse Møre og Romsdal 2009/520

06.09.12 PS 99/12 Samhandlingsavtale mellom Rusbehandling Midt-Norge og kommunene i Midt-Norge 2010/795

06.09.12 PS 100/12 Riving av Sira skole - finansiering 2009/1114

06.09.12 PS 101/12 Kunstgrasbanen i Eidsvåg - rehabilitering av lysanlegget 2009/457

06.09.12 PS 102/12 Omorganisering av  Nesset brannvesen 2012/671

06.09.12 PS 103/12 Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling ved Coop Eresfjord kafe - Vertshuset Bjørnson AS 2012/257

06.09.12 PS 104/12 Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling - Sæter Gard Lillebostad 2012/707

06.09.12 PS 105/12 Høring - Planprogram for regional plan for Dovrefjellområdet 2011/1466

06.09.12 PS 106/12 Høring - revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i RIR-kommunene 2011/46

06.09.12 PS 107/12 Interpellasjon - Lensmannskontoret i  Nesset sin fremtid

04.10.12 PS 108/12 Godkjenning av protokoll

04.10.12 PS 109/12 Spørsmål til ordføreren

04.10.12 PS 110/12 Referatsaker
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Dato
Utvalgs
saksnr. Tittel

Arkiv
saksnr.

04.10.12 RS 29/12
Uttale til utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal fra fellesmøte mellom økonomi- og planutvalget i 
Sunndal og formannskapet i  Nesset

2012/1162

04.10.12 RS 30/12
Regionalt møte/ planseminar 2012 i forbindelse med planprosesser i samferdselssektoren i fylket - 
uttale fra fellesmøte mellom økonomi- og planutvalget i Sunndal og formannskapet i  Nesset

2008/938

04.10.12 PS 111/12 Søknad om lån i Mardølafondet til kjøp av Langset Mekaniske gnr. 55 bnr. 104 - Svensli & Sønner AS. 2012/1059

04.10.12 PS 112/12 Evaluering og innføring av papirløse møter 2011/1413

04.10.12 PS 113/12 Revidering av godtgjøringsreglement for folkevalgte 2008/13

04.10.12 PS 114/12 Søknad om fritak som medlem av eldrerådet - valg av ny leder 2011/1473

04.10.12 PS 115/12 Stortingsvalget 2013 - fastsetting av valgdag 2012/539

04.10.12 PS 116/12 Reduksjon av antall stemmekretser 2012/539

04.10.12 PS 117/12 Høring - Planprogram for regional plan for Dovrefjellområdet 2011/1466

04.10.12 PS 118/12 Fylkesplan 2013-2016 for Møre og Romsdal fylkeskommune - Høring 2012/418

04.10.12 PS 119/12 Interpellasjon - Ruteendringsprosessen 2013

08.11.12 PS 120/12 Godkjenning av protokoll

08.11.12 PS 121/12 Spørsmål til ordføreren

08.11.12 PS 122/12 Referatsaker

08.11.12 PS 123/12 Tilstandsrapport for grunnskole i  Nesset 2012 2011/369

08.11.12 PS 124/12 Eikesdal skole - framtidig drift 2012/670

08.11.12 PS 125/12 Tertialrapport pr. 31.08.2012 2012/743

08.11.12 PS 126/12 Budsjettkorrigeringer 2. halvår 2012 2011/559

08.11.12 PS 127/12 Lokalsamfunnsforeningen - forespørsel om medlemskap 2011/656

08.11.12 PS 128/12 Utviklingsplan for Helse Nordmøre og Romsdal HF - høringsuttalelse 2012/1162

08.11.12 PS 129/12 Valg av forliksrådsmedlemmer for perioden 01.01.13 - 31.12.16 2010/511

13.12.12 PS 130/12 Godkjenning av protokoll

13.12.12 PS 131/12 Spørsmål til ordføreren

13.12.12 PS 132/12 Referatsaker

13.12.12 RS 31/12 Særutskrift - Fast kraftpris til sluttbrukere 2013 - 2014 2012/797

13.12.12 RS 32/12 Oppfølging av sak  - Tilskudd til videre drift av Studiesenteret  Nesset  - orientering 2009/425

13.12.12 PS 133/12 Lokal forskrift om åpen brenning - sluttbehandling 2012/971

13.12.12 PS 134/12 Opprettelse av Politiråd i  Nesset kommune 2012/1402

13.12.12 PS 135/12 Søknad om skjenkebevilling 2012/1195

13.12.12 PS 136/12 Kommunedelplan for anlegg, hus og områder for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2013-2016 2012/95

13.12.12 PS 137/12
Uttalelse  - Landing med helikopter i Eikesdalsvatnet landskapsvernområde i forbindelse med 
filminnspillinger

2011/1216

13.12.12 PS 138/12
Tilrettelegging av kommunale bygg for mer effektiv og rasjonell helhetlig drift av barnehage, 
barneskole og kulturskole som også innbefatter lukking av pålagte avvik i Eidsvåg barnehage

2010/917

13.12.12 PS 139/12 Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2013 2012/1410

13.12.12 PS 140/12 Fastsetting av tomtepris i kommunale boligfelt - Tilskudd til boliger utenom kommunale boligfelt 2012/640

13.12.12 PS 141/12 Budsjett 2013 - Mardølafondet 2012/1251

13.12.12 PS 142/12 Økonomiplan 2013 - 2016 2012/640

13.12.12 PS 143/12 Interpellasjon fra  Nesset Fremskrittsparti - evaluering av hovedutvalgsordningen
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STYRESAKER I 
VEKSTKOMMUNEPROGRAMMET
Dato

Utvalgs
saksnr. Tittel

Arkiv
saksnr.

07.02.12 PS 1/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

07.02.12 PS 2/12 Eventuelt

07.02.12 PS 3/12 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Vekstkommuneprogrammet 2011/712

07.02.12 PS 4/12 Revidert programdirektiv jan 2012 2009/1113

07.02.12 PS 5/12 Prosjektspesifikasjon "Tilflytting og bruk av Placement" 2011/1471

07.02.12 PS 6/12 Treårig satsning fra Kommunal og regionaldepartementet 2012/173

07.02.12 PS 7/12 Prosjektspesifikasjon - Et helsetun 2012/174

07.02.12 PS 8/12 Tilbud til Cruiseturister i Eresfjord 2012/175

22.02.12 PS 9/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

22.02.12 PS 10/12 Handlingsplan Vekstkommuneprogrammet 2012 - 2013 2011/1472

22.02.12 PS 11/12 Årsrapport drift og utvikling NKP 2011 2011/1472

22.02.12 PS 12/12  Nessetavisa 2012/268

15.06.12 PS 13/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

15.06.12 PS 14/12 Orienteringssaker

15.06.12 PS 15/12 Eventuelt

15.06.12 RS 1/12 Referatsaker 16.6.2012 2011/712

15.06.12 PS 16/12 Befolkningsutvikling, markedsføring og omdømmebygging 2012/813

15.06.12 PS 17/12 Profilering av Eresfjord som Cruisedestinasjon 2012/175

15.06.12 PS 18/12 Endring av prosjektet Folk i alle hus 2009/1045

15.06.12 PS 19/12 Prosjektleder Folkehøyskole Eresfjord 2010/1363

15.06.12 PS 20/12 Tilflytting - og mulighetene for samarbeid med Molde Kommune 2011/1471

16.11.12 PS 21/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

16.11.12 PS 22/12 Eventuelt

16.11.12 PS 23/12 Prosjektplan Folk i alle hus fase 2 2012/1061

16.11.12 PS 24/12 Programstatusevaluering 2012 2011/1638

16.11.12 PS 25/12 Programstatusevaluering - antall styremedlemmer 2011/1638

16.11.12 PS 26/12 Placement og messedeltakelse Januar 2013 2011/1471

16.11.12 PS 27/12 Budsjett og økonomi pr. 1.11.2012 2011/712

16.11.12 PS 28/12 Handlingsplan 2013 2011/1472

16.11.12 PS 29/12 Kommunens ansvar for næringsutvikling - skape arena for samarbeid 2011/712

16.11.12 PS 30/12 Orienteringssaker 16.11.2012 2010/599

11.12.12 PS 31/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte

11.12.12 PS 32/12 Eventuelt

11.12.12 PS 33/12 Orienteringssaker styremøte 2010/599

11.12.12 PS 34/12 Rapportering måloppnåelse antall arbeidsplasser 2012/1428

11.12.12 PS 35/12 Handlingsplan 2013 2012/1368

11.12.12 PS 36/12 Søknad om finansiering av forstudie 2012/1436

11.12.12 PS 37/12 Eirawater og SMB Hovedprosjekt 2012/1435

11.12.12 PS 38/12 Disponering av midler 2012 2011/712

29.03.12 PS 30/12 Kommuneplan for  Nesset kommune 2012 -2020, Sluttbehandling 2008/136

29.03.12 PS 31/12 Oppstart hovudrullering - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2012/95

29.03.12 PS 32/12 Ferieavvikling i barnehagene i  Nesset 2012/255
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GJELDENDE PLANER OG RETNINGSLINJER FOR 
AREALDELEN I  NESSET KOMMUNE
Plan Dato

Rikspolitiske retningslinjer
Samordnet areal- og transportplanlegging 20.08.93

Barn og planlegging 20.09.95

Verna vassdrag 10.11.94

Andre overordna føringer
Den europeiske landskapskonvensjonen 01.03.04

Stortingsmelding nr. 21 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstvand 25.04.03

Forskrifter/retningslinjer og rundskriv
Rundskriv om vern om jord og kulturlandskap 21.02.06

Forskrift om konsekvensutredninger 01.04.05

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 26.01.05

Rundskriv om skjerping av planpraksis og disensasjonspraksis i strandområdene 08.03.02

T-5/99 B Tilgjengelighet for alle 29.12.99

T-5/97 Arealplanlegging og utbygging i fareområder 27.11.97

T-4/92 Kulturminnevern og planlegging etter plan- og bygnings loven 13.10.92

Verneplaner
Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark 03.05.02

Eikesdalsvatnet landskapsvernområde 03.05.02

Dalsida landskapsvernområde 03.05.02

Torbudalen biotopvernområde 03.05.02

Sandgrovbotn og Mardalsbotn biotopvernområde 03.05.02

Jut Nesset naturreservat 27.06.03

Nauste naturreservat 08.11.02

Sotnakkvatnet naturreservat 17.12.99/ 22.12.06

Forvaltningsplan for verneområdene i Dovrefjellområdet 05.06.06

Fylkesplaner
Fylkesdelplan for Dovrefjellområdet, under revisjon 03.05.02

Fylkesdelplan for senterstruktur 2004

Fylkesdelplan for kultur 26.09.01

Plan for kulturminnevernet i Møre og Romsdal 2001

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde 11.04.00

Fylkesdelplan for strand- og kystsone 13.12.00

Fylkesdelplan for elveoslandskap 10.03.95

Fylkesdelplan for transport 19.06.01

Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap i Møre og Romsdal 01.05.94

Kommuneplan og kommunedelplaner/soneplaner
Kommuneplan for  Nesset kommune, 2012-2020 29.03.2012

Kommunedelplan for Eidsøra – Toven 25.05.92

Kommunedelplan for anlegg, hus og områder for idrett, fysisk aktivitet og kultur 13.12.2012
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Plan Dato

Andre planer, utredninger/prosjekter i  Nesset
Strategisk næringsplan 09.06.06

Biologisk mangfold – Rapport J B Jordal nr 6 2005 2005

Landbruksplan,  Nesset kommune 2003

Planstrategi for  Nesset kommune 2012-2015

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde etter at kommuneplanen er vedtatt
Barstein hytteområde, gnr 5 24.4.1984

Aursjøen hytteområde, gnr 123 15.6.1999

Bjorlia hytteområde, gnr 92 14.10.2004

Bersås, gnr 37 12.9.1986

Breivika, gnr 59 3.3.1987

Eidsvåg ungdomshus, gnr 27 22.11.1985

Eidsøra sentrum, gnr 50, 51 16.10.2003

Eidsøra småbåthavn, gnr 51 2.6.1987

Eikesdal turistanlegg, gnr 79 19.3.1991

Eresfjord småbåthavn, gnr 69 17.9.1991

Fagerslett boligfelt, gnr 69 1.9.1981

Rv62 - Skrøotunnelen, gnr 41 21.6.2005

Fressvik turistanlegg, gnr 41 14.6.1994

Flatabukta, gnr 23 23.11.2006

Furulund boligfelt, gnr 38 15.6.1999

Raudsand sentrum, gnr 38 15.11.1979

Gammelseterskaret, gnr 45 17.3.2003

Gammelsetra Camping, gnr 13 24.4.1990

Gammelstøa hytteområde, gnr 5 27.10.1987

Gammelstølane hyttefelt, gnr 15 30.11.2000

Elgenesgjerdet hytteområde, gnr 118 27.5.1997

Hammervollhagen boligfelt, gnr 25, 27 11.11.1986

Nedre Hargaut boligfelt, gnr 26, 27 12.5.1972

Hargaut boligfelt II, gnr 26 17.3.1978

Holtan, gnr 29 15.11.1979

Høvika, gnr 21 17.12.1991

Kvitneset, gnr 84 22.6.1982

Instriområde Vistdal sentrum 29.09.2005

Meisalvatnet hytteområde, gnr 44, 48 18.12.2003

Meisal industriområde, gnr 44 19.6.1984

Myra boligfelt, gnr 29 22.6.1977

Teigen II, gnr 29 21.9.2006

Osvatnet hyttefelt, gnr 7 19.6.2008

Ranvik småbåthavn, gnr 4 19.12.2002

Ranvik boligfelt, gnr 4 14.6.1994

Ranvikbukta, gnr 4 11.10.1984

Raudsand småbåthavn, gnr 40 21.6.2001

Teigen, gnr 29 1.3.1983
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Plan Dato

Rødvika industriområde, gnr 15 13.12.1974

Småmyran boligfelt, gnr 99 19.4.1979

Stubø-Brekken, gang- og sykkelveg, gnr 54, 55 28.2.2006

Steinbrudd Bugge 26.02.2004

Stubø Industriområde, gnr 55 17.12.1991

Talset boligfelt, gnr 36 15.6.1999

Tverli gjestegård, gnr 12 29.10.1991

Vikahammaren hyttefelt, gnr 61 21.6.2001

Visa Camping, gnr 98 24.4.1990

Vistdalsbukta hyttefelt, gnr 98 16.10.2003

Vistdal sentrum, gnr 98, 99 30.8.1983

Sandvik i Vistdal, gnr 98 13.2.1996

Visthusområdet, gnr 100 21.9.1982

Vollahaugen boligfelt, gnr 27 22.6.1978

Vorpenes, gnr 58 24.8.1978

Øverås turistanlegg, gnr 77 14.6.1994

Øvre Sjøgarden, gnr 29 19.3.1991

Øvre Vike, gnr 78 14.6.1994

Åfløy turistanlegg, gnr 7 14.6.1994

Ranvik hyttefelt, gnr 4 31.1.2008

Hanset grustak, gnr 100 12.4.2005

Flåhammervegen, ny avkjørsel, gnr 23, 24 15.10.2003

Ny veg Hammervollhagen, gnr 27, 29 15.10.2003

Brekken motorsportsenter 19.12.2006

Storhaugen hyttefelt 17.04.2008

Skysstasjon Eidsvåg sentrum 19.06.2003

Bollolfgjerdet hyttefelt 20.09.2007

Reguleringsplaner
Brekken motorsportsenter – sluttbehandling 31.01.2008

Ranvika hyttefelt II – sluttbehandling 31.01.2008

Waterhouse reguleringsplan – sluttbehandling 17.04.2008

Osvatnet hyttetfelt, gnr.7 bnr.2 – sluttbehandling 19.06.2008

Gjerde – sluttbehandling 02.10.2008

Øverås hyttefelt 12.02.2009

Sjøgarden boligfelt 30.04.2009

Langfjorden hyttefelt 14.05.2009

Holtanområdet 10.12.2009

Kleppen hytteområde 10.12.2009

Buvik hytteområde 15.04.2010

Ranvik hyttefelt del II 24.09.2010

Langfjorden hyttefelt del II 04.11.2010

Vikhammeren hytefelt 29.03.2012

105VEDLEGG // GJELDENDE PLANER OG RETNINGSLINJER FOR AREALDELEN I  NESSET KOMMUNE



SEKTOR- OG FAGPLANER
Plan Dato

Strategisk næringsplan 2006

Opptrappingsplan for psykiatritjenesten i  Nesset 2007-2010 – rullering 15.02.2007

Plan for kvalitet- og kompentanseutvikling i skole og barnehage 26.04.2007

Ruspolitisk handlingsplan 2008-2009 19.06.2008

Boligpolitisk plan 2010-2013 10.12.2008

Plan for skoleutvikling i  Nesset 17.06.2010

Planprogram – Helse- og omsorgsplan – endelig vedtak 09.12.2010

Likestillingsplan 14.09.2010

Etiske retningslinjer 14.09.2010

Lønnspolitisk plan 14.09.2010

Energi- og klimaplan 2011

Reiselivsplan 2011

Helse- og omsorgsplan 2011

Arkivplan 2010
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www .nesset .kommune .no

Telefon: 71 23 11 00



Villreinnemnda for 

Snøhetta og Knutshø  

Postadresse: Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Kontorsted: Rådhuset, Oppdal kommune. 
Leder: Arnt Gulaker, mobiltlf.913 12 909, e-post: arntg@online.no  
Sekretær: Eli Grete Nisja, tlf 72 40 18 24, e-post: eli.nisja@oppdal.kommune.no  

 

 

MØTEPROTOKOLL 

Tid: 24.4.2013 Kl.: 10.00 – 14.00 

Sted: Villreinsentret Nord, Hjerkinn  Fremmøtte: 8 medlemmer – ingen 
varamedlemmer       

Til stede som medlem   
Marit Rolstad, Lesja kommune - møteleder 
Odd Leif Angård, Dovre kommune   
Karianne Rindli, Nesset kommune  
Olav Søderberg, Sunndal kommune  

  

 
Johan Ragnar Eggen, Alvdal kommune Brit 
Marit Ståland, Folldal kommune 
Ellinor Torsgård Solheim, Rauma kommune 
Jon Tore Dalsegg, Tynset kommune 

Forfall: Arnt Gulaker, Oppdal kommune og Bjørn Inge Haugset, Rennebu kommune 
Andre møtende: 
Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 
Eli Grete Nisja, sekretær, Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 
 

Saker til behandling 

13/1 
 

Årsmelding 2012 for Villreinnemnd for Snøhetta og Knutshø  

13/2 
 

Budsjett 2013 for Villreinnemnd for Snøhetta og Knutshø  

13/3 
 

Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2013 – 2017. 

13/4 Kvote og kvotesammensetning for jakta 2013 i Knutshø villreinområde 

13/5 Kvote og kvotesammensetning for jakta 2013 i Snøhetta villreinområde 

13/6 Søknad om tilskudd til ferdselstelling på strekningen Vårstigen – 
Vinstradalen 2013.  Søker: NINA 

 
Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, gjennomgikk reise- og 
møtegodtgjørelser for medlemmene i nemnda. 
 
 
Oppdal den 14.5.2013 
 
 
Eli Grete Nisja 
Sekretær
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Saker til orientering og drøfting 

 
RS 13/1 
 

Ferdselsregistrering av hundekjøring i Folldalsfjellene 
På bakgrunn av møte i styringsgruppa for FoU-prosjektet i Knutshøområdet 
inviterte villreinnemnda til et møte 11.des. 2012 på Hjerkinn hvor Folldal 
Trekkhundklubb deltok sammen med Folldal fjellstyre, nasjonalpark-
forvalterne, Villreinsentret, Knutshø villreinutvalg og NINA. 
Trekkhundklubben var positiv til å delta i et opplegg med registrering av 
hundekjøringen, og NINA v/Vegard Gundersen har fulgt opp.   
Referat fra møtet foreligger. 
 

RS 13/2 
 

Horisont Snøhetta 
Resultatene og sluttrapporten for FoU-prosjektet i Snøhetta ble presentert på 
et seminar 6.mars.  
Her deltok flere av medlemmene i villreinnemnd. 
 
Nemnda ønsker å sette seg bedre inn i resultatene og ønsker derfor å sette 
av tid på neste møte til faglig innlegg. 
 

RS 13/3 
 

Snøheimvegen – videre bruk 
DN inviterte til møte den 9.april om videre løsning for Snøheimvegen, 
Hjerkinn. DN har fått oppdrag fra MD om innen 26. april å gi en anbefaling om 
løsning for Snøheimvegen på bakgrunn av resultatene fra FoU-prosjektet i 
Snøhetta.  
DN har ikke forberedt saken til noen høring. Det ble ikke invitert til noen 
skriftlig tilbakemelding.  
Det ble ført referat fra møtet – ikke mottatt ennå.  
 
DN sitt brev til MD ble mottatt 29.april og videresendt til nemndas medlemmer 
og varamedlemmer den 2.mai. 
 

RS 13/4 
 
 

Info-materiell om villreinnemnda 
Raymond Sørensen, Villreinsentret har laget et utkast til både en powerpoint 
presentasjon og info-folder.  
 
På møtet fikk nemnda se brosjyren for Rondane og Sølnkletten. Det ble 
ønsker mer fokus på eget område fremfor oversikt over de andre 
villreinnemndene.  
 
Sekretær skal gi noen tilbakemeldinger før den blir sendt til ”høring” i nemnda. 
 

RS 13/5 Møteprotokoller og utskrift av saker fra Dovrefjell nasjonalparkstyre 
Det sendes ut møteprotokoller og utskrift av saker fra Dovrefjell 
nasjonalparkstyre til nemnda. 
 
Nemnda ønsker at dette videresendes til orientering, og det blir derfor ikke 
nødvendig å referere disse nemnda dersom det ikke er helt spesielle saker. 
 

 
 
 
 
 
 
Postadresse: Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Kontorsted: Rådhuset, Oppdal kommune. 
Leder: Arnt Gulaker, mobiltlf.913 12 909, e-post: arntg@online.no  
Sekretær: Eli Grete Nisja, tlf 72 40 18 24, e-post: eli.nisja@oppdal.kommune.no  
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VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ  
 
Møtedato: 24.4.2013  
 

Saksbehandler: Eli Grete Nisja 

Sak: 2013/1:    
ÅRSMELDING 2012 FOR VILLREINNEMNDA FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ. 
 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER  
Villreinnemnda skal avgi en årlig melding om virksomheten innen eget villreinområdet til Direktoratet 
for naturforvaltning og de respektive fylkesmennene. 
 
Sekretæren for villreinnemnda har utarbeidet et utkast til årsmelding som her følger: 
 

Årsmelding 2012 
 
Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt, og ny revidert 
Forskrift om forvaltning av hjortevilt, fastsatt 10.februar 2012. Arbeidsoppgavene omfatter 
godkjenning av de årlige fellingskvotene innen villreinområdene inkl. å utstede fellingstillatelser og 
kontrollkort. Videre er villreinnemnda høringsinstans i arealplan- og inngrepsaker og avgir uttalelser 
til offentlige myndigheter i saker som berører villreinområdene og villreininteressene.  
Villreinnemnda er underlagt Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin instruksjonsrett i kraft av at 
arbeidsoppgaver er delegert derfra, og en av berørte fylkesmenn utpekes til å ha budsjett- og 
veiledningsansvar overfor villreinnemnda. I tillegg kan informasjons- og kompetansesentra for villrein 
bidra med råd og veiledning til villreinnemndene i hver sin region. 
 
Det geografiske ansvarsområdet for villreinnemnda omfatter Snøhetta og Knutshø villreinområder 
som fordeler seg på følgende 10 kommuner i 4 fylker: Oppdal og Rennebu i Sør-Trøndelag, Tynset, 
Alvdal og Folldal i Hedmark, Dovre og Lesja i Oppland og Rauma, Nesset og Sunndal i Møre og 
Romsdal.  
 

 
 
 
1. Virksomhet i villreinnemnda 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø har for perioden 2012 - 2015 følgende sammensetning av 
medlemmer med varamedlemmer:  
Kommuner Medlemmer    Varamedlemmer 
Rauma Ellinor Torsgård Solheim Reidar Brude   
Lesja  Marit Rolstad  Per Arne Holset 
Dovre Odd Leif Angård Else Hole Ulekleiv 
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Oppdal Arnt Gulaker Brit Eide Fredriksen 
Sunndal Olav Søderberg Astrid Sæter 
Nesset Karianne Rindli Ola Einar Stolsmo 
Folldal Brit Marit Ståland Jo Alexander Breiby 
Tynset Jon Tore Dalsegg  Signe Marit Lium 
Rennebu Bjørn Inge Haugset Ragnhild Kulbrandstad Stene 
Alvdal Johan Ragnar Eggen Janne Lunaas 
 
2012 har vært det første året i ny 4-årsperioden for villreinnemnda, og i løpet av året har det vært 
avholdt 5 møter hvor 19 saker ble behandlet av nemnda. Første møte var oppstartsmøte for nye 
villreinnemnder i region nord som ble arrangert av DN på Spidsbergseter 27.-28.febr. Her ble det holdt 
villreinfaglig innlegg fra DN, SNO og NINA.  På dette møtet konstituerte nemnda seg, og Arnt 
Gulaker, Oppdal valgt til leder og Marit Rolstad, Lesja til nestleder.  
 
På møtet 21. mars ble årsmelding 2011 og budsjett 2012 behandlet, samt flere høringsuttalelser. På 
møtet 4. mai ble kvotetildelingene for villreinområdene godkjent, samt høringsuttalelser ble gitt til 
flere byggesøknader. For øvrig deltok flere av medlemmene på årsmøtene til begge villreinutvalgene i 
løpet av mars/april.  
 
Den 15.-16. august ble det gjennomført en befaring i Knutshø villreinområde. NINA Rapport 800 
Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet, status og leveområder var grunnlaget for befaringen, og det 
var særlig problemstillingene i fokusområdene som ble viet oppmerksomhet. Sammen med nemnda 
deltok Håvard Rønning, sekretær for Knutshø villreinutvalg, Raymond Sørensen, fagkonsulent ved 
Villreinsentret Nord og Silje Vang, fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Befaringen startet på Hjerkinn med 
avreise til Dalholen i Folldal og videre inn Einunndalen– Elgsjøen – Fundin og Marsjøen, og ut 
Einunndalen til Moskardet i Folldal. Odd Enget, oppsyn i Folldal fjellstyre deltok sammen med oss 
hele første dag, og gav oss god informasjon om forholdene i Folldalsfjellene. Første dag ble avsluttet 
med et møte hvor planprogrammet for regional plan og søknader om tiltaksmidler ble behandlet. 
Deretter ble det middag og overnatting på Savalen fjellhotell. Andre dagen startet med avreise alt kl 
8.00 til Kvikne hvor vi ble møtt av oppsyn Ingebrigt Storli og daglig leder Kristin Lund Austvik i 
Kvikne fjellstyre. Her gikk turen innover til Storinnsjøen og Dølvad hvor vi fikk god informasjon om 
forholdene for villreinen på Kviknesida av Knutshø-området. Videre gikk turen til Oppdalsfjellene 
hvor Narve Hårstad, Oppdal bygdeallmenning og leder i Knutshø villreinutvalg, guidet oss inn til 
Orkelsjøen, Unndalen og Unndalsvatnet. Siste post på befaringsruten var besøk på Sjøsetra ved 
Orkelsjøen hvor vertskap Gerd og Ola Røtvei tok i mot oss og serverte ekte seterrømme og vafler. Ola 
er leder i Dovrefjell nasjonalparkstyr, og vi fikk også en orientering om aktuelle saker i området her. 
Befaring ble avsluttet på Hjerkinn, og det hadde vært to meget interessante dager i et fantastisk 
sommervær – god sikt til alle fjell!  
 
Siste møte for året ble hold 6.november hvor det ble gitt høringsuttalelse til byggesøknader og 
Femundløpet. I tillegg ble det hold et møte med leder og sekretær i Snøhetta-utvalget.   
Det har i tillegg vært behandlet 2 saker administrativt. Administrativ behandling vil si at sakene har 
vært sendt på høring til medlemmene, og med bakgrunn i tilbakemeldingene fra medlemmene er det 
avgitt høringsuttalelse fra nemnda. Denne arbeidsformen med høring internt i nemnda har vært 
gjennomført de siste årene da fristen for å avgi uttalelse ofte er for kort til at man har kunnet 
gjennomført møte. En slik høringsrunde i nemnda har også gitt medlemmene muligheten til å uttale 
seg i flere saken.   
 
Villreinnemnda er representerte med et medlem med varamedlem i hver av styringsgruppene for FoU-
prosjektene i hhv Snøhetta- og Knutshøområdet, et medlem med varamedlem i styringsgruppa for 
kartleggingsprosjektet (kunnskapsgrunnlaget for regionalplan), et medlem med varamedlem i faglig 
rådgivende utvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre, og to medlemmer i styringsgruppa for regionalplan 
for Dovrefjellområdet. 
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har hatt budsjettansvar, samt ansvar for veiledning og rådgivning av 
nemnda. Norsk Villreinsenter Nord, Hjerkinn har vært en faglig samarbeidspartner, og nemnda har i 
hovedsak avholdt sine møter her.   
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Saksbehandler/sekretær for nemnda har vært Eli Grete Nisja. Stillingen er stipulert til en 20 % stilling, 
og sekretariatet har kontorplass i rådhuset i Oppdal kommune.  
 
I løpet av året har det blitt avgitt høringsuttalelser i følgende saker: 

 Søknad om nybygg ved Loennechenbua og renovering av løe og tilbygg ved Støljæresetra i 
Åmotsdalen i Snøhetta villreinområde - høring 

 Søknad om rehabilitering av hytte og oppføring av nytt uthus – Sjåvidthytta i Folldal 
statsallmenning, Folldal kommune 

 Søknad om rehabilitering av fritidsbolig og uthus ved Marsjøen i Folldal statsallmenning, 
Folldal kommune 

 Søknad om oppføring av tilbygg på hytte ved Depletjønn i Folldal statsallmenning, Folldal 
kommune. 

 Søknad om fradeling av parsell og oppføring av kvilebu med uthus - Grønhølia, Folldal 
kommune.  

 Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark 2012- 2016 i forbindelse med 
Femundløpet, Folldal kommune. 

 Søknad om riving av eksisterende hytte og oppsetting av ny hytte ved Ristjønna, Oppdal 
kommune. 

 Søknad om riving av eksisterende hytte og oppsetting av ny hytte ved Veslvonlægret, Oppdal 
kommune. 

 
Det er ført postjournal for all inn- og utgående post som er tilgjengelig ved henvendelse sekretariatet.  
 
 

2. Tiltaksmidler 2012 
Tiltaksmidler er innbetalte fellingsavgifter som blir tilbakeført det enkelte villreinområdet året etter, 
og for 2012 ble det tilbakeført kr 100 030 for Snøhetta villreinområde og kr 71 800 for Knutshø 
villreinområde.   
Tiltaksmidlene ble kunngjort via e-post til villreinutvalgene, fjellstyrene og andre organ for 
rettighetshaver, kommunene og Norsk villreinsenter med søknadsfrist innen 1. juni.  
 
Søknader i Snøhetta villreinområde Søknadsbeløp Innvilga støtte 
Snøhetta villreinutvalg 
- tilleggssøknad i november 

Kr 90 000 
Kr 21 800 

Kr 65 000 
Kr 19 030 

Sunndal Fjellstyre Ikke spesifisert Kr 4 000 
Dombås skole, Dovre kommune Ikke spesifisert Kr 4 000 
Indre Nesset barn- og ungdomsskole, Nesset kommune Ikke spesifisert Kr 4 000 
Gjøra skole, Sunndal kommune Kr 17 500  Kr 4 000 
Søknader i Knutshø villreinområde   
Knutshø villreinutvalg Kr 75 000 Kr 50 000 
Prosjekt "Villrein, ferdsel og inngrep, Knutshø villreinområde", 
NINA - ferdselregistrering av hundekjøring. 

  Kr 21 800 

 
Villreinutvalgene fikk tilskudd til å dekke kostnader de har ved ulike tellinger i villreinstammen, 
oppsynsrapport og jaktfoldere.   

 
 
3. Jaktkvoter og fellingsstatistikk  
Villreinnemnda godkjente kvotene for villreinområdene på møte 4. mai, og vedtakene om kvoter ble 
meddelt utvalgene umiddelbart. Frist for innmeldning i DN sitt Hjorteviltregister innen 10. mai ble 
overholdt. Kontrollkortene ble for første gang sendt ut fra DN så tidlig at nemnda fikk videresendt 
kontrollkortene til utvalgene alt 30. mai. Dette opplevdes som svært tilfredsstillende for både nemnd 
og utvalg.  
Villreinutvalgene rapporterte sine fellingsresultater til villreinnemnda innen 1.november, og dataene 
ble vidererapportert til både SSB og Hjorteviltregistrert innen samme frist. Rapporteringen av 
fellingsresultatene ble i tilegg sendt pr post til DN.   
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3.1 Snøhetta villreinområde (3 339 km²) 
Villreinområder er delt i to delområder – østområdene (2 066 km²) utgjør 62,2 % og vestområdene 
(1 273 km²) utgjør 37,8 % av et samlet areal på 3 339 km². 
 
Godkjent kvotesammensetning for 2012 
 Kalv Simle/ungdyr Kluft bukk Fritt dyr 
Snøhetta Øst 35 % 40 % 10 % 15 % 
Snøhetta Vest 35 % 35 % 15 % 15 % 
 
Fellingsrapport 2012 
 kvote felt  % SK BK US UB VS VB 
ØST 1100  376 34,2 41 39 16 24 125 131 
VEST 140  53 37,9 5 5 2 2 24 15 
Sum 1240 429 34,6 46 44 18 26 149 146 
SK - simlekalv, BK - bukkekalv, US - 1½ års simle, UB - 1½ års bukk, VS - voksen simle, VB - voksen bukk  
 
Sammenstilling av prosentvis kvotetildeling og felling 2012 
 Kalv Simle/ungdyr Bukk 
Snøhetta Øst Godkjent kvote 35 % 40 %  10 % + 15 % 

Felling 21,3 % 37,5 % 41,2 % 
Snøhetta Vest  Godkjent kvote 35 % 35 %  15 % + 15 % 

Felling 18,9 % 49,0 % 32,1 % 
Snøhetta   Godkjent kvote 35 % 40/35 %  10/15 % + 15 % 

Felling 21,0 % 38,9 % 40,1 % 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Fellingsprosent 41,2 % 47,35 % 45,6 % 53,09 % 41,8 % 34,6 % 
 
Jaktperioden i Snøhetta villreinområde i 2012 var fra 20. august til 15. september. Fellingsprosent på 
34,6 % er den laveste fellingen som har vært i Snøhetta villreinområde. Dette er nest siste år av 
driftsplanperioden.     
 
3.2 Knutshø villreinområde (1 776km²) 
Godkjent kvotesammensetning for 2012 
Kalv Simle/ungdyr Fritt under 50 kg Fritt dyr 
35 % 35 % 20 % 10 % 
 
Fellingsrapport 2012 
 KVOTE FELT  % SK BK US UB VS VB 
 Sum 670 374 56 % 60 43 26 38 112 95 
SK - simlekalv, BK - bukkekalv, US - 1½ års simle, UB - 1½ års bukk, VS - voksen simle, VB - voksen bukk  
 
Sammenstilling av prosentvis kvotetildeling og felling 2010.  
 Kalv Simle/ungdyr Bukk 
Godkjent kvote 35 % 35 %  20 % + 10 % 
Felling 27,5 % 36,9 %  35,6 % 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Fellingsprosent  47,4 %  58 %  57,9 % 55,4 % 48,4 % 56 % 
 
Jakteperioden i Knutshø villreinområde var i 2012 fra 20. august til 21. september. Fellingsprosenten 
for hele villreinområdet inkluderer jaktfeltene Fåset og Naustervorda, som tildeles 10 dyr hver, men 
hvor det ikke har vært felt dyr på flere år. Fellingsprosenter uten disse to feltene blir imidlertid på 57,5 
%, og dette ligger nærmere den fellingsprosent som har vært tidligere i Knutshøområdet. 
 
 

4. FoU-prosjektet "Villrein, ferdsel og inngrep i Dovre-Rondane-regionen"  
I 2012 ble det siste året i FoU-prosjektet i Snøhettaområdet, mens Knutshøområdet har ett år igjen. 
Villreinnemnda har engasjert seg for å få gjennomført ferdselsregistrering av hundekjøringen i 
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Folldalsfjellene, og 11. desember ble det gjennomført et møte med Folldal trekkhundklubb, Folldal 
fjellstyre, nasjonalparkforvaltningen og NINA. Dette var et positivt møte, og Folldal trekkhundklubb 
og NINA skulle jobbe sammen videre for å få til et opplegg i 2013.  
 
Mer informasjon om det pågående forskningsprosjektet på villrein i Dovrefjell-Rondane-området 
finnes på internettsidene www.villrein.no. 
   
 

5. Regnskap for drift av villreinnemnda  
Oversikt over hvordan driften av villreinnemnda har vært gjennom 2012.  

Godtgjørelse til leder og medlemmer, inkl. arbeidsgiveravgift mm Kr    
Godtgjørelse reise, kost Kr    
Abonnement, medlemskap div Kr   
Utgifter til sekretariat  Kr   
Drift FMST Kr   
Totalt Kr    

 
Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har hatt økonomiansvaret og ført regnskapet for 
villreinnemnda. 
 
 
Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil legge fram tallene i regnskapet på møtet. 
 
 
VURDERINGER 
Dette er et utkast til årsmelding for villreinnemnda sin virksomhet i 2012 som er utarbeidet av 
sekretæren. Det er viktig at medlemmene kjenner seg igjen beskrivelsen og kommer med innspill på 
forhold som kan ha blitt utelatt.  
Videre vil sekretær også sette inn noen bilder når årsmeldingen skal publiseres.  
 
De siste årene er årsmeldingene blitt laget som et eget dokument i pdf-fil, og sendt via e-post til 
Direktoratet for naturforvaltning og respektive fylkesmenn, kommuner og fylkeskommuner, og øvrige 
aktører. I tillegg er årsmeldingene blitt publisert på www.villrein.no.  Dette er en rasjonell og 
økonomiske løsning for å distribuere årsmeldingen på også denne gangen. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner årsmeldingen for 2012, og ber om at 
årsmeldingen blir oversendt Direktoratet for naturforvaltning og de respektive fylkesmenn, samt 
respektive kommuner og fylkeskommuner, Dovrefjell nasjonalparkstyre, Snøhetta villreinutvalg og 
Knutshø villreinutvalg, og fjellstyrer innenfor villreinområdene. 
 
 
BEHANDLING 
Det ble gitt innspill om at informasjonsmaterialet som villreinnemnda har startet opp arbeid på, blir 
gitt en beskrivelse i årsmeldingen. 
 
Bjørn Rangbru redegjorde for regnskapet for villreinnemnda, og tallene blir satt inn i tabellen som 
viser bruken: 

Godtgjørelse til leder og medlemmer, inkl. arbeidsgiveravgift mm Kr 227.641   
Godtgjørelse reise, kost Kr 71.203   
Abonnement, medlemskap div Kr 4.438  
Utgifter til sekretariat  Kr 131.434  
Tilskudd til FoU-prosjekt – GPS-prosjektet villrein Kr  45.000 
Drift FMST Kr 20.090  
Totalt – avrundet til nærmeste hele tusen. Kr 500.000   
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Videre ble det drøftet om det skulle vært gjort en vurdering av om nemnda sitt arbeid når de 
målsetningene som er forventet av nemnda, jf oppgaver gitt ihht forskriften. Her konkluderte man med 
at dette må være DN sitt ansvar å følge opp. Det har imidlertid ikke vært gitt noen form for 
tilbakemelding på tidligere års årsmeldinger.   
 
Sekretær foretar opprettinger i forslaget til årsmelding etter de innspill som ble gitt.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner årsmeldingen for 2012, og ber om at 
årsmeldingen blir oversendt Direktoratet for naturforvaltning og de respektive fylkesmenn, samt 
respektive kommuner og fylkeskommuner, Dovrefjell nasjonalparkstyre, Snøhetta villreinutvalg og 
Knutshø villreinutvalg, og fjellstyrer innenfor villreinområdene. 
 
 
Utskrift til: Direktoratet for naturforvaltning. 
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VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ  
 
Møtedato: 24.4.2013  
 

Saksbehandler: Eli Grete Nisja 

Sak: 2013/2:    
BUDSJETT 2013 FOR VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ.  
 

 
DOKUMENTER  

1.  ”Tildelingsbrev” fra DN til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (følger ikke). 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER  
Det er Direktoratet for naturforvaltning (DN) som tildeler midlene til villreinnemndene, og tildelingen 
skjer via fylkesmennene. For Snøhetta og Knutshø villreinnemnd er det Fylkesmannen i Sør-
Trøndelag som har ansvaret for veiledning og oppfølging, inkludert ansvaret for økonomi for nemnda, 
og således får tildelingsbrevet.  
 
Fylkesmannen har fått en budsjettramme på kr 500 000 for drift av villreinnemnda i 2013. Dette er den 
samme ramma som for 2012 hvor kr 50 000 skulle dekke fylkesmannen sine utgifter og kr 450 000 
villreinnemnda sin virksomhet.   
  
Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil delta på møtet, og gi nærmere opplysninger 
omkring årets budsjett.  
 
  
VURDERINGER 
Den årlige tildelingen av driftsmidler er avgjørende for villreinnemnda sin aktivitet gjennom året. 
Nemnda dekker et stor geografisk område, og det er bl.a. behov for medlemmene å gjøre seg bedre 
kjente i området og med de ulike utfordringene. I både 2010 og 2012 ble det gjennomførte en 2-dagers 
befaring ihhv. Snøhetta- og Knutshø villreinområde. Videre ble det i 2011 gjennomført et 2-
dagersmøte hvor styret i Knutshø villreinutvalg ble inviterte til et dialogmøte. Det er viktig for 
forvaltningen av villreinen at nemnd og utvalg har en god dialog og et godt samarbeid, og for 2013 er 
det ønskelig at nemnd og begge utvalg kan møtes for utveksling av erfaringer og synspunkter. Nemnda 
har deltatt på begge årsmøtene til utvalgene, og dette oppleves positivt og nyttig. Årets ramme 
forventes å være omtrent lik som fjorårets ramme, og det skulle kunne tilsi at nemnda kan ha 
muligheter for å invitere til et kveldsmøte for utvalgene og nemnda. Videre vil det være samling i 
Villreinrådet 30.-31.mai i år, og det kan være aktuelt for nemnda å delta med 1-2 representanter. 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
Ingen innstilling.  
 
 
 
BEHANDLING 
DN har tildelt kt 500 000 i ramme for å drive villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, og følgende 
forslag til budsjett for villreinnemnda ble lagt fram fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag:  
Drift villreinnemnda – lønnskostnader, møtegodtgjørelser, reise  kr 280 000   
Sekretariat         kr 130 000 
Fylkesmannen            kr   90 000 
Til sammen         kr 500 000 
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De siste årene har innenfor ramme for villreinnemnda blitt bevilget økonomisk støtte til de pågående 
FoU-prosjektene på Dovrefjell fordi det har vært rom for dette. Videre har fylkesmannen deltatt på alle 
møter og aktiviteter til villreinnemnda. 
 
Nemnda gav uttrykt for forståelse for at fylkesmannen hadde behov for å holde ”tilbake” et visst beløp 

for å delta og drifte sin del av arbeidet med villreinforvaltningen, men nemnda var opptatt av at 
aktivitetsnivået nå ikke ble ført tilbake til det nivået som var før 2010. Da var budsjettene så små at 
nemnda ikke kunne holde de møtene som var nødvendige. 
Det ble gitt uttrykk for at nemnda ønsket å ha muligheten til å delta på landsmøtet for Villreinrådet, 
holde et dialogmøte med de to villreinutvalgene, og ha muligheten til å legge inne en befaring i 
tilknytning til et av nemndas møter i løpet av året.  
 
Sekretær fikk i oppgave å følge opp utvalgene mht å planlegge dialogmøtet i forbindelse med 
utvalgenes egne styremøter.   
 
Dette ble formulert i et vedtak som ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sitt forslag til 
budsjett for 2013:  
Drift villreinnemnda – lønnskostnader, møtegodtgjørelser, reise  kr 280 000   
Sekretariat         kr 130 000 
Fylkesmannen         kr   90 000 
Til sammen         kr 500 000 
 
Villreinnemnda ber om en dialog med fylkesmannen om å ha muligheten til å delta på landsmøtet for 
Villreinrådet, holde et dialogmøte med de to villreinutvalgene, og ha muligheten til å legge inne en 
befaring i tilknytning til et av nemndas møter i løpet av året. 
 
 
Utskrift til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  
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VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ  
 
Møtedato: 24.4.2013  
 

Saksbehandler: Eli Grete Nisja 

Sak: 2013/3:    
BESTANDSPLAN FOR KNUTSHØ VILLREINOMRÅDE 2013 - 2017.  
 

 
DOKUMENTER  

1.  Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2013 – 2017 
2.  Sak 9 fra protokoll fra Årsmøtet til Knutshø villreinutvalg, 11.april 2013.  
3.  Sak 11/5 Forvaltningsplan for Knutshø villreinområde 2011 - 2015, Villreinnemnda for 

Snøhetta og Knutshø (følger ikke) 
4.  Forskrift om forvaltning av hjortevilt, fastsatt 10. februar 2012. 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER  
 
Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2013 - 2017 er en revisjon av forrige bestandsplan som var 
bare 2-årig. Årsmøtet 2012 i Knutshø villreinområde godkjente den 11.april ny bestandsplan, og 
planen er nå oversendt til godkjenning av villreinnemnda.  
 
Fra protokoll fra årsmøtet til Knutshø villreinutvalg 11.april 2013:  

 
9. Godkjenning av forslag til ny bestandsplan. 
Narve Hårstad redegjorde for arbeidet med ny bestandsplan og innspill etter 
høringsrunden til rettighetshaverne. Styret foreslår at sekretær formulerer et tillegg 
om kongeørn i teksten under punkt 6.3 om naturlig dødelighet. Ettersom korttypen 
«fritt dyr under 50 kg» ble endret til «fritt dyr under 60 kg» i sak 5, endres dette også 
i bestandsplanen. Det ble foreslått å endre gebyrsatsene i jegerkontrakten på 
korttypen til kr 200 fra 61 – 70 kg og kr 400 fra og med 71 kg.    
 
Forslag på ny bestandsplan til fremlegging for villreinnemnda ble enstemmig godkjent 
med de endringer nevnt ovenfor og oversendes villreinnemnda.  

 
 
Det er Norsk Villreinsenter Nord ved fagkonsulent Raymond Sørensen som har bistått Knutshø 
villreinutvalg med revisjonen av ny bestandsplan. 
 
Villreinnemnda har myndighet etter Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 20 til godkjenning av 
bestandsplan for villreinområde.  
 

§ 20. Bestandsplan for villrein  
Villreinnemnda kan godkjenne en flerårig, maksimalt 5-årig, bestandsplan for et 
villreinområde. Bestandsplanen skal inneholde målsettinger for bestandsstørrelse og -
utvikling, årlig avskytingsplan fordelt på alder og kjønn, oversikt over hvilke bestandsdata som 
skal samles inn og hvilke tiltak som er planlagt gjennomført. Når bestandsplanen for et 
villreinområde er godkjent, skal villreinnemnda legge denne til grunn for sitt årlige vedtak om 
fellingskvote sammen med en vurdering av bestandsutviklingen. Vald som har gitt skriftlig 
tilslutning til den godkjente bestandsplanen kan få tildelt den årlige fellingstillatelsen som 
valgfrie dyr. Øvrige vald tildeles fellingstillatelse etter § 21.  
       Hvis det oppstår vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, eller vesentlige, uforutsette 
endringer i bestanden i løpet av planperioden, kan villreinnemnda beslutte at ny bestandsplan 
må utarbeides.  

 
 
VURDERINGER 
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Revidert utkast til ny bestandsplan inneholder nå en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget for 
villreinbestanden i Knutshøområdet, og det er gjennomført revisjon av tiltaksplana. Utkast til 
bestandsplanen har vært sendt på høring i løpet av planprosessen, og således er medvirkning sikret.  
 
Bestandsplana framstår nå som et godt gjennomarbeidet dokument som vil bli et viktig 
styringsverktøy for villreinutvalget i kommende 5-årsperiode.  
 
  
FORSLAG TIL VEDTAK 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 20, Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2013 - 2017.  
 
Bestandsplana framstår som et godt gjennomarbeidet dokument som vil bli et viktig styringsverktøy 
for villreinutvalget i kommende 5-årsperiode.  
 
 
BEHANDLING 
Det ble en nærmere drøfting av innholdet i bestandsplanen, og at denne reviderte utgaven har tatt opp i 
seg de punktene som villreinnemnda påpekte forrige plan ble godkjent fra bare 2 år.  
 
Enstemmig vedtak som forslaget.  
 
 
VEDTAK 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner, med hjemmel i Forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 20, Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2013 - 2017.  
 
Bestandsplana framstår som et godt gjennomarbeidet dokument som vil bli et viktig styringsverktøy 
for villreinutvalget i kommende 5-årsperiode.  
 
 
 
 
Utskrift til: Knutshø villreinutvalg  
Kopi til: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Direktoratet for naturforvaltning. 
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VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ  
 
Møtedato: 24.4.2013  
 

Saksbehandler: Eli Grete Nisja 

Sak: 2013/4:    
KVOTE OG KVOTESAMMENSETNING FOR JAKTA 2013 I KNUTSHØ 
VILLREINOMRÅDE.   
 

 
DOKUMENTER  

1.  Sak 5 fra protokoll fra Årsmøtet 2013 til Knutshø villreinutvalg, 11.april 2013.  
2.  Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2013 - 2015, jf sak 2013/3.  
3 Rundskriv februar 2012 Viltloven - forvaltning av hjortevilt. 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER  
Bestandsplan for Knutshø villreinområde 2013-2017 ble vedtatt på utvalgets årsmøte, og her settes det 
et bestandsmål på 1500 vinterdyr. Dette har vært bestandsmålet for villreinområdet siden driftplanen i 
2001- 2005. Resultatene fra minimumstellingen som ble gjennomført vinteren 2013 viser at det er 
1545 vinterdyr. Siste minimumstelling var vinteren 2010 hvor det ble registrert 1392 dyr. 
Den nye bestandsplanen gir en oppdatering på tall og utviking av bestanden, og det vises derfor til 
bestandsplanen for ytterligere saksopplysninger omkring bestanden i Knutshø villreinområde. Kvoten 
er beregnet ut ifra de bestandstall utvaglet har gjennom sin nye driftsplan.  
 
Årsmøtet 2013 i Knutshø villreinområde vedtok en kvote på 650 frie dyr, samt 10 frie dyr for hhv 
Fåset og Naustervorda jaktfelt. Totalt søkes det om en fellingskvote på 670 frie dyr. 
 
Videre vedtok årsmøtet 2013 følgende kvotesammensetning for 2013: 
Struktur Kalv Simle/ungdyr Fritt dyr u 60 kg Fritt dyr 
 Fordeling 35 % 35 % 20 % 10 % 
 
 
Siste års fellingsprosenter:  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Fellingsprosent  47,4 %  58 %  57,9 % 55,4 % 48,4 % 57 % 
 
 
Villreinnemnda skal vedta kvote for villrein for kommende jaktsesong innen 1. mai, jf forskrift om 
hjorteviltforvaltnings § 8, og fellingskvoten skal legges inn i Hjorteviltregistret innen 10.mai som da 
vil føre til en automatisk utsending av kontrollkortene. 
 
 
 
VURDERINGER 
Det har vært lik kvotesammensetning i tildelingen av fellingskvote siden 2007, og det søkes om 
samme sammensetning også for 2013. Utvalget har gjort en endring for fritt dyr hvor vektgrensen 
settes på 60 kg.   
  
Ny bestandsplan ligger til grunn for beregninger for årets kvote og sammensetning, og forholdene i 
Knutshøområdet må sies å være forholdsvis stabile. Utfordringene er knyttet til en nedgang i 
slaktevekter og kalverekruttering.  Både utvalg og nemnd har her gitt innspill til det pågående FoU-
prosjektet om ønsket om å finne årsaken/-e til disse trendene slik at vi kan finne løsninger for å snu 
denne utviklingen. 
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FORSLAG TIL VEDTAK 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 8, 2.ledd en fellingskvote på 650 frie dyr, samt 10 frie dyr for hhv Fåset og Naustervorda 
jaktfelt, til sammen 670 frie dyr for hele Knutshø villreinområde etter en kvotesammensetning på 
35 % kalv, 35 % simle/ungdyr, 20 % fritt dyr under 60 kg og 10 % fritt dyr.  
Dette er en kvote og kvotesammensetning som er i henhold til bestandsplana for perioden 2013 – 
2017. 
 
 
BEHANDLING 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 8, 2.ledd en fellingskvote på 650 frie dyr, samt 10 frie dyr for hhv Fåset og Naustervorda 
jaktfelt, til sammen 670 frie dyr for hele Knutshø villreinområde etter en kvotesammensetning på 
35 % kalv, 35 % simle/ungdyr, 20 % fritt dyr under 60 kg og 10 % fritt dyr.  
Dette er en kvote og kvotesammensetning som er i henhold til bestandsplana for perioden 2013 – 
2017. 
 
 
 
Utskrift til: Knutshø villreinutvalg  
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VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ  
 
Møtedato: 24.4.2013  
 

Saksbehandler: Eli Grete Nisja 

Sak: 2013/5:    
KVOTE OG KVOTESAMMENSETNING FOR JAKTA 2013 I SNØHETTA 
VILLREINOMRÅDE.   
 

 
DOKUMENTER  

1.  Sak 9 og 10 fra protokoll fra Årsmøtet 2013 til Snøhetta villreinutvalg, 4.april 2013 
2.  Driftsplan 2009 - 2013 Snøhetta Villreinområde 
3. Rundskriv februar 2012 Viltloven - forvaltning av hjortevilt. 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER  
En målsetting i Driftsplan for Snøhetta villreinområde for perioden 2009 - 2013 har vært å 
gjenoppbygge stammestørrelsen til 2700 vinterdyr - dvs. 2000 dyr i østområdet og 700 dyr i 
vestområdet.   
 
Kalvtellingene for 2012 ble gjennomført 12. juli i øst og 1. august i vest og viser: 
Øst (2210 dyr): 45,92 kalv pr. 100 simle/ungdyr  
Vest (181 dyr): 59,29 kalv pr 100 simle/ungdyr 
 
Struktursammensetning for vinterstammen bør for planperioden være slik: 
Struktur Kalv Simle Bukk - 

samlet 
 Bukk 
1½ år   

Bukk 
2½ år 

Bukk 
 3½ år -  

Driftsplan 2009 -2013 25 % 45 % 30 %  12-13 % 17-18 % 
Strukturtelling oktober 2012 
- østområdet (1152 dyr) 
- vestområdet (182 dyr) 

 
20,1 % 
24,2 % 

 
47,5 % 
37,4 % 

 
32,4 % 
38,5 

 
6,9 % + 8,6 % 
8,8 % + 9,9 % 

 
16,9 % 
19,8 % 

 
Det ble gjennomført minimumstelling ved bruk av småfly i Snøhetta nå i vinter (10.1 og 24.-25.2) 
hvor forholdene for registreringene ble betraktet som gode til nær optimale.     
I øst ble det telt 2192 dyr og i vest 539 dyr - til sammen er dette 2 731 dyr.  
 
 
Årsmøtet 2013 i Snøhetta villreinområde vedtok den 4.april en kvote på til sammen 1440 dyr som 
fordeler seg slik: en kvote på 1300 dyr i Snøhetta øst og 140 dyr i Snøhetta vest med følgende 
kvotesammensetning: 
Struktur Kalv Simle Kluftbukk Fritt dyr  
Snøhetta Øst 35 % 40 % 10 % 15 % 
Snøhetta Vest 35 % 35 % 15 % 15 % 
 
Årsmøtet vedtok følgende jakttid for 2013: 20. august til 22. september.   
Overordna føringer for jaktsamarbeidet ble vedtatt slik:   
For øst - indre felles jaktområde blir grensemessig som for 2012, og jakttida blir f.o.m. 27.augsut og ut 
jakta.  
For vest - fellesjakt med åpne grenser f.o.m. 3.sept og ut jakta med fri inngang til jaktområder. 
 
Siste års fellingsprosenter samlet for hele villreinområdet:  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Fellingsprosent 41,2 % 47,35 % 45,6 % 53,09 % 41,8 % 34,6 % 
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Villreinnemnda skal vedta kvote for villrein for kommende jaktsesong innen 1. mai, jf forskrift om 
hjorteviltforvaltnings § 8, og fellingskvoten skal legges inn i Hjorteviltregistret innen 10.mai som da 
vil føre til en automatisk utsending av kontrollkortene. 
 
 
VURDERINGER 
Fellingsprosenten for 2012 ble den laveste på mange år, og det kan se dramatisk ut. I tillegg viser 
tellingene at stammestørrelsen nå har nådd den målsettingen som er satt i driftplanen.  
 
Snøhetta villreinutvalg har tatt forholdene fra siste året på alvor, og styret har gjennom vinteren jobbet 
med hvilke tiltak som kan iversettes for å øke fellingen til kommende år og hvor stor kvote som kan 
settes. Dette ble presentert på årsmøtet hvor det ble en del diskusjoner. Utfordringene gjelder særlig 
for østområdene, og for øst ble i alle fall flertall for å øke kvoten til 1300 dyr fra1100 dyr i 2012. Det 
forelå også et forslag på 1500 dyr, men dette falt til fordel for 1300 dyr.  
 
Det er viktig at det tilrettelegges for å øke fellingen i Snøhetta-området. Utvidelse av jakttiden med en 
uke vurderes å være et positivt tiltak i så retning da det nok har vært noe kort jakttid i Snøhetta i 
forhold til kvotestørrelse og avstander i fjellområdet. Videre ble det en del diskusjon om grensene for 
det "indre jaktområdet" i østområdet. Rettighetshaverne bør tenke langsiktig i sin forvaltning av 
villreinen som er felles for hele fjellområdet, og vurdere om det kan være forhold som bør kunne 
justeres noe på.    
Sekretær mener at en kvote på 1300 dyr + 140 dyr må være riktig for årets tildeling. En større kvote 
vil ikke automatisk bety at man få felt flere dyr. Rammene for jaktutøvelsen vil også være viktig for 
hvordan man lykkes med å øke fellingen. Selvfølgelig spiller værforholdene inn, men det gjør det 
bestandig - og særlig i Snøhettaområdet. Derfor må det også tas høgde for dette når man legger 
rammene for jaktutøvelsen. Videre er det svært viktig at utvalget jobber med rekruttering av nye 
jegere. Jakt og fangst var grunnlaget for den første bosettingen i våre områder, og det er viktig at 
jakttradisjon i fjellbygdene rundt om holdes i hevd og går i "arv" til nye generasjoner.   
Dette er imidlertid et forhold som ikke villreinnemnda har noe myndighet på, men som nemnda ønsker 
å oppfordre utvalget og rettighetshaverne å følge opp. 2013 er siste året i driftsplanperioden, og det vil 
være naturlig å innarbeid tiltak i forhold til både rekruttering og gode rammer for jaktutøvelse i 
tiltaksdelen i ny bestandsplan. 
 
 
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 8, 2.ledd en samlet kvote på 1440 frie dyr i Snøhetta villreinområde for 2013 med 
følgende fordeling og kvotesammensetning: 
 
Snøhetta øst: 1300 dyr med en kvotesammensetning på 35 % kalv, 40 % simle/ungdyr, 10 % kluftbukk 
og 15 % fritt dyr.  
 
Snøhetta vest: 140 dyr med en kvotesammensetning på 35 % kalv, 35 % simle/ungdyr, 15 % kluftbukk 
og 15 % fritt dyr 
 
Villreinnemnda vil framheve at jegeren er den utøvende aktøren i forvaltningen av villreinstammen, 
og at det er viktig å sikre rekruttering av jegere og gi gode rammer for en effektiv og god jaktutøvelse. 
Nemnda oppfordrer derfor utvalget til å legge til rette tiltak som bedrer fellingen i Snøhetta 
villreinområde for kommende år, og at dette er et tema som vil bli nærmere belyst i tiltaksdelen i 
kommende bestandsplan. 
 
 
BEHANDLING 
Nemnda uttrykte det som positivt at jakttida er blitt utvida med en uke. Det ble også understreket at 
nemnda var kjent med at styret har jobbet mye med å finne fram til tiltak for å få til en mer effektiv 
jakt til høste.  
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Nemnda ser med interesse fram til fellingsresultatene foreligger, og at utvalget kan gi en evaluering av 
jakta på dialogmøtet som nemnda vil invitere utvalgene til i løpet av høsten. 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK  
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av 
hjortevilt, § 8, 2.ledd en samlet kvote på 1440 frie dyr i Snøhetta villreinområde for 2013 med 
følgende fordeling og kvotesammensetning: 
 
Snøhetta øst: 1300 dyr med en kvotesammensetning på 35 % kalv, 40 % simle/ungdyr, 10 % kluftbukk 
og 15 % fritt dyr.  
 
Snøhetta vest: 140 dyr med en kvotesammensetning på 35 % kalv, 35 % simle/ungdyr, 15 % kluftbukk 
og 15 % fritt dyr 
 
Villreinnemnda vil framheve at jegeren er den utøvende aktøren i forvaltningen av villreinstammen, 
og at det er viktig å sikre rekruttering av jegere og gi gode rammer for en effektiv og god jaktutøvelse. 
Nemnda oppfordrer derfor utvalget til å legge til rette tiltak som bedrer fellingen i Snøhetta 
villreinområde for kommende år, og at dette er et tema som vil bli nærmere belyst i tiltaksdelen i 
kommende bestandsplan. 
 
 
Utskrift til: Snøhetta villreinutvalg.  
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VILLREINNEMND FOR SNØHETTA OG KNUTSHØ  
 
Møtedato: 24.4.2013  
 

Saksbehandler: Eli Grete Nisja 

Sak: 2013/6:    
SØKNAD OM TILSKUDD TIL FERDSELSTELLING PÅ STREKNINGEN VÅRSTIGEN - 
VINSTRADALEN 2013. SØKER: NINA   
 

 
DOKUMENTER  

1.  Søknad om tilskudd til ferdselstelling på strekningen Vårstigen - Vinstradalen 2013. Søker: 
NINA v/ Vegard Gundersen (gjengis i sin helhet i saksopplysninger nedenfor). 

 
 
SAKSOPPLYSNINGER  
  
        Lillehammer 6. april 2013 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 
v/ sekretær Eli Grete Nisja 
Søknad om tilskudd til ferdselstelling på strekningen Vårstigen – Vinstridalen 2013 
Vi søker med dette tilskudd til telling av ferdselen på strekningen Vårstigen – Vinstridalen. Bakgrunnen for 
registreringen er at ferdsel langs Pilegrimsleden kan avskjære villreinen bruk av tangeområdet videre 
nordover. Et aktuelt avbøtende tiltak som kan være en vinn-vinn situasjon for både Pilegrimer og villrein er å 
anlegge en trase langs gamle Kongeveg nede i Drivdalen i stedet. I følge Hans Jacob Dahl kan dette være en 
alternativ trase som kan forsvares rent historisk og også for at Pilegrimene skal slippe passasjen over 
høyfjellplatået.  
Vi vil bruke ferdselsteller av typen Ecocounter som teller passeringer inn og ut av området. Nøyaktig 
plasseringsstedet må vurderes i felt, men hovedmålsettinger er å få med alle gående langs Pilegrimsleden som 
går strekningen Vårstigen – Vinstridalen. Telleren vil være i drift i hele barmarkssesongen, dvs. fra juni så fort 
det blir farbart over fjellet og til ca. 1 oktober. 
Utplassering, innhenting, ettersyn og drift av tellere vil bestå at 2 dagsverk, i tillegg til kostnader til drift av 
database utstyr. Totalt vil kostnaden være 15 000,- kroner eks. moms for drift av telleren i hele 
barmarkssesongen 2013. NINA Lillehammer v/Vegard Gundersen vil gjennomføre og kvalitetssikre tellingen. 
Tellingen vil også kunne sees i sammenheng med andre tellinger langs Pilegrimsleden som planlegges 
gjennomført i 2013. 
Håper på velvillig svar. 
Vennlig hilsen 
Vegard Gundersen, Norsk institutt for naturforskning, Fakkelgården, 2624 Lillehammer 

 
Kart som viser den aktuelle strekningen det søkes om. 
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Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil på møtet redegjøre for årets ramme for 
tiltaksmidler for Knutshø villreinområde. 
 
 
VURDERINGER 
Sekretær vurderer det som svært interessant å kunne få en ferdselsregistrering på pilegrimsleden 
mellom Vårstigen - Vinstradalen.  
 
Sekretær kan også gi en muntlig redegjørelse for de planer som foreligger mht videre 
ferdselsregistreringer på Dovrefjell-platået for sommeren 2013.  
 
Saken legges fram uten innstilling siden sekretær ennå ikke kjenner rammen for årets tiltaksmidler. 
 
 
BEHANDLING 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde dessverre ikke fått informasjon fra Direktoratet for 
naturforvaltning om rammen for årets tiltaksmidler for Knutshø villreinområde. 
 
Sekretær redegjorde kort om de ferdselsregistreringene som planlegges gjennomført til sommeren. 
Dette er arbeid som koordineres og finansieres av nasjonalparkforvaltningen, SNO og NINA. Nemnda 
ser viktigheten av å få et bedre kunnskapsgrunnlag for ferdsel, og er positive til at det videreføres et 
arbeid med ferdselsregistrering i villreinområdene. 
Odd Leif Angard, Dovre kommune forslo at det bevilges kr 15 000 til NINA for gjennomføring av 
omsøkte tiltak. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK  
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø bevilger kr 15 000 av tiltaksmidler 2013 for Knutshø 
villreinområde til NINA v/Vegard Gundersen for registrering av ferdsel på pilegrimsleden på 
strekningen Vårstigen – Vinstradalen. Tiltaket vil være en del av andre tellinger langs pilegrimsleden 
som planlegges gjennomført i løpet barmarkssesongen 2013.  
 
 
Utskrift til: NINA v/ Vegard Gundersen.  
Kopi til: Dovrefjell nasjonalparkstyre og SNO-Dovrefjell.  
 
 



 
    Foto: Arne Nyaas. www.villrein.no 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø 
 

 

Årsmelding 2012 
 
Villreinnemndas arbeidsoppgaver er gitt i forskrift om forvaltning av hjortevilt, og i ny 
revidert Forskrift om forvaltning av hjortevilt, fastsatt 10.februar 2012. Arbeidsoppgavene 
omfatter godkjenning av de årlige fellingskvotene innen villreinområdene inkl. å utstede 
fellingstillatelser og kontrollkort. Videre er villreinnemnda høringsinstans i arealplan- og 
inngrepsaker og avgir uttalelser til offentlige myndigheter i saker som berører villrein-
områdene og villreininteressene. 
  
Villreinnemnda er underlagt Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin instruksjonsrett i kraft 
av at arbeidsoppgaver er delegert derfra, og en av berørte fylkesmenn utpekes til å ha 
budsjett- og veiledningsansvar overfor villreinnemnda. I tillegg kan informasjons- og 
kompetansesentra for villrein bidra med råd og veiledning til villreinnemndene i hver sin 
region. 
 
Det geografiske ansvarsområdet for Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø omfatter 
villreinområdene i Snøhetta- og Knutshøområdene som fordeler seg på følgende 10 
kommuner i 4 fylker: Oppdal og Rennebu i Sør-Trøndelag, Tynset, Alvdal og Folldal i 
Hedmark, Dovre og Lesja i Oppland og Rauma, Nesset og Sunndal i Møre og Romsdal.  
 

 
  



1. Virksomhet i villreinnemnda 

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø har for perioden 2012 - 2015 følgende 
sammensetning av medlemmer med varamedlemmer:  
 
Kommuner Medlemmer    Varamedlemmer 

Rauma Ellinor Torsgård Solheim Reidar Brude   
Lesja  Marit Rolstad  Per Arne Holset 
Dovre Odd Leif Angård Else Hole Ulekleiv 
Oppdal Arnt Gulaker Brit Eide Fredriksen 
Sunndal Olav Søderberg Astrid Sæter 
Nesset Karianne Rindli Ola Einar Stolsmo 
Folldal Brit Marit Ståland Jo Alexander Breiby 
Tynset Jon Tore Dalsegg  Signe Marit Lium 
Rennebu Bjørn Inge Haugset Ragnhild Kulbrandstad Stene 
Alvdal Johan Ragnar Eggen Janne Lunaas 

 
2012 har vært det første året i ny 4-årsperioden for villreinnemnda, og i løpet av året har det 
vært avholdt 5 møter hvor 19 saker ble behandlet.Første møte var oppstartsmøte for nye 
villreinnemnder i region nord som ble arrangert av DN på Spidsbergseter 27.-28.febr. Her ble 
det holdt villreinfaglig innlegg fra DN, SNO og NINA.  På dette møtet konstituerte nemnda 
seg, og Arnt Gulaker, Oppdal ble valgt til leder og Marit Rolstad, Lesja til nestleder.  
 
På møtet 21. mars ble årsmelding 2011 og budsjett 2012 behandlet, samt flere hørings-
uttalelser. På møtet 4. mai ble kvotetildelingene for villreinområdene godkjent, samt 
høringsuttalelser ble gitt til flere byggesøknader. For øvrig deltok flere av medlemmene på 
årsmøtene til begge villreinutvalgene i løpet av mars/april.  
 
Den 15.-16. august ble det gjennomført en befaring i Knutshø villreinområde. NINA Rapport 
800 Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet, status og leveområder var grunnlaget for 
befaringen, og det var særlig problemstillingene i fokusområdene som ble viet 
oppmerksomhet. Sammen med nemnda deltok Håvard Rønning, sekretær for Knutshø 
villreinutvalg, Raymond Sørensen, fagkonsulent ved Villreinsentret Nord og Silje Vang, 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Befaringen startet på Hjerkinn med avreise til Dalholen i 
Folldal og videre inn Einunndalen – Elgsjøen – Fundin og Marsjøen, og ut Einunndalen til 
Moskardet i Folldal. Odd Enget, oppsyn i Folldal fjellstyre deltok sammen med oss hele første 
dag, og gav oss god informasjon om forholdene i Folldalsfjellene. Første dag ble avsluttet 
med et møte hvor planprogrammet for regional plan og søknader om tiltaksmidler ble 
behandlet. Deretter ble det middag og overnatting på Savalen fjellhotell. Andre dagen startet 
med avreise alt kl 8.00 til Kvikne hvor vi ble møtt av oppsyn Ingebrigt Storli og daglig leder 
Kristin Lund Austvik i Kvikne fjellstyre. Her gikk turen innover til Storinnsjøen og Dølvad 
hvor vi fikk god informasjon om forholdene for villreinen på Kviknesida av Knutshø-
området. Videre gikk turen til Oppdalsfjellene hvor Narve Hårstad, Oppdal bygdeallmenning 
og leder i Knutshø villreinutvalg, guidet oss inn til Orkelsjøen, Unndalen og Unndalsvatnet. 
Siste post på befaringsruten var besøk på Sjøsetra ved Orkelsjøen hvor vertskap Gerd og Ola 
Røtvei tok i mot oss og serverte ekte seterrømme og vafler. Ola er leder i Dovrefjell 
nasjonalparkstyr, og vi fikk også en orientering om aktuelle saker i området her. Befaring ble 
avsluttet på Hjerkinn, og det hadde vært to meget interessante dager i et fantastisk sommervær 
– god sikt til alle fjell!  
 
Siste møte for året ble hold 6.november hvor det ble gitt høringsuttalelse til byggesøknader og 
Femundløpet. I tillegg ble det hold et møte med leder og sekretær i Snøhetta-utvalget.   
Det har i tillegg vært behandlet 2 saker administrativt. Administrativ behandling vil si at 



sakene har vært sendt på høring til medlemmene, og med bakgrunn i tilbakemeldingene fra 
medlemmene er det avgitt høringsuttalelse fra nemnda. Denne arbeidsformen med høring 
internt i nemnda har vært gjennomført de siste årene da fristen for å avgi uttalelse ofte er for 
kort til at man har kunnet gjennomført møte. En slik høringsrunde i nemnda har også gitt 
medlemmene muligheten til å uttale seg i flere saken.   
 
Villreinnemnda startet opp i løpet av et arbeid med informasjonsmateriell om hvilke 
ansvarsområde og arbeidsoppgaver villrein har. Det er Norsk Villreinsenter Nord som har fått 
oppdraget, og informasjonsmateriellet ventes ferdig i 2013.  
 
Villreinnemnda er representerte med et medlem med varamedlem i hver av styringsgruppene 
for FoU-prosjektene i hhv Snøhetta- og Knutshøområdet, et medlem med varamedlem i 
styringsgruppa for kartleggingsprosjektet (kunnskapsgrunnlaget for regionalplan), et medlem 
med varamedlem i faglig rådgivende utvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre, og to 
medlemmer i styringsgruppa for regionalplan for Dovrefjellområdet. 
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har hatt budsjettansvar, samt ansvar for veiledning og 
rådgivning av nemnda. Norsk Villreinsenter Nord, Hjerkinn har vært en faglig 
samarbeidspartner, og nemnda har i hovedsak avholdt sine møter her.   
Saksbehandler/sekretær for nemnda har vært Eli Grete Nisja. Stillingen er stipulert til en 20 % 
stilling, og sekretariatet har kontorplass i rådhuset i Oppdal kommune.  
 
I løpet av året har det blitt avgitt høringsuttalelser i følgende saker: 

 Søknad om nybygg ved Loennechenbua og renovering av løe og tilbygg ved Støljæresetra i 
Åmotsdalen i Snøhetta villreinområde - høring 

 Søknad om rehabilitering av hytte og oppføring av nytt uthus – Sjåvidthytta i Folldal 
statsallmenning, Folldal kommune 

 Søknad om rehabilitering av fritidsbolig og uthus ved Marsjøen i Folldal statsallmenning, 
Folldal kommune 

 Søknad om oppføring av tilbygg på hytte ved Depletjønn i Folldal statsallmenning, Folldal 
kommune. 

 Søknad om fradeling av parsell og oppføring av kvilebu med uthus - Grønhølia, Folldal 
kommune.  

 Søknad om dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark 2012- 2016 i forbindelse med 
Femundløpet, Folldal kommune. 

 Søknad om riving av eksisterende hytte og oppsetting av ny hytte ved Ristjønna, Oppdal 
kommune. 

 Søknad om riving av eksisterende hytte og oppsetting av ny hytte ved Veslvonlægret, Oppdal 
kommune. 

 
Det er ført postjournal for all inn- og utgående post som er tilgjengelig ved henvendelse 
sekretariatet.  
 
 
2. Tiltaksmidler 2012 

Tiltaksmidler er innbetalte fellingsavgifter som blir tilbakeført det enkelte villreinområdet året 
etter, og for 2012 ble det tilbakeført kr 100 030 for Snøhetta villreinområde og kr 71 800 for 
Knutshø villreinområde.   
Tiltaksmidlene ble kunngjort via e-post til villreinutvalgene, fjellstyrene og andre organ for 
rettighetshaver, kommunene og Norsk villreinsenter med søknadsfrist innen 1. juni.  
 
 



Søknader i Snøhetta villreinområde Søknadsbeløp Innvilga støtte 
Snøhetta villreinutvalg 
- tilleggssøknad i november 

Kr 90 000 
Kr 21 800 

Kr 65 000 
Kr 19 030 

Sunndal Fjellstyre Ikke spesifisert Kr 4 000 
Dombås skole, Dovre kommune Ikke spesifisert Kr 4 000 
Indre Nesset barn- og ungdomsskole, Nesset kommune Ikke spesifisert Kr 4 000 
Gjøra skole, Sunndal kommune Kr 17 500  Kr 4 000 
Søknader i Knutshø villreinområde   
Knutshø villreinutvalg Kr 75 000 Kr 50 000 
Prosjekt "Villrein, ferdsel og inngrep, Knutshø villreinområde", 
NINA - ferdselregistrering av hundekjøring. 

  Kr 21 800 

 
Villreinutvalgene fikk tilskudd til å dekke kostnader de har ved ulike tellinger i 
villreinstammen, oppsynsrapport og jaktfoldere. 
 
Rapporteringen viser at tilskuddene har gitt barn og unge rike opplevelser i vår fjellnatur! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elever ved Indre 
Nesset barne- og 
ungdomsskole 
studerer lavmatta på 
sin ekskursjon til 
Aursjøen. 
 
 
Foto: Indre Nesset barne- 
og ungdomsskole 

 

 
 
 
 
 
Litt arkeologi... 
Deltakere på 
Sunndal fjellstyre sin 
årlige ferieleir for 
barn i alderen 10 - 15 
år.    
 
 
 
Foto: Sunndal Fjellstyre 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elever ved Dombås skole 
prøver "grav 380" på sin 
årlige ekskursjon til 
Storvatnet og Gravhøe.  
 
 
 
 
Foto: Dombås skole 

 
 
 
3. Jaktkvoter og fellingsstatistikk  

Villreinnemnda godkjente kvotene for villreinområdene på møtet 4. mai, og vedtakene om 
kvoter ble meddelt utvalgene umiddelbart. Frist for innmeldning i DN sitt Hjorteviltregister 
innen 10. mai ble overholdt. Kontrollkortene ble for første gang sendt ut fra DN så tidlig at 
nemnda fikk videresendt kontrollkortene til utvalgene alt 30. mai. Dette opplevdes som svært 
tilfredsstillende for både nemnd og utvalg!  
Villreinutvalgene rapporterte sine fellingsresultater til villreinnemnda innen 1.november, og 
dataene ble vidererapportert til både SSB og Hjorteviltregistrert innen samme frist. Rapporter-
ingen av fellingsresultatene ble i tillegg sendt pr post til DN.   
 
  
3.1 Snøhetta villreinområde (3 339 km²) 
Villreinområdet er delt i to delområder – østområdene (2 066 km²) utgjør 62,2 % og 
vestområdene (1 273 km²) utgjør 37,8 % av et samlet areal på 3 339 km². 
 
Godkjent kvotesammensetning for 2012 
 Kalv Simle/ungdyr Kluft bukk Fritt dyr 
Snøhetta Øst 35 % 40 % 10 % 15 % 
Snøhetta Vest 35 % 35 % 15 % 15 % 

 
Fellingsrapport 2012 
 kvote felt  % SK BK US UB VS VB 
ØST 1100  376 34,2 41 39 16 24 125 131 
VEST 140  53 37,9 5 5 2 2 24 15 
Sum 1240 429 34,6 46 44 18 26 149 146 
SK - simlekalv, BK - bukkekalv, US - 1½ års simle, UB - 1½ års bukk, VS - voksen simle, VB - voksen bukk  
 



Sammenstilling av prosentvis kvotetildeling og felling 2012 
 Kalv Simle/ungdyr Bukk 
Snøhetta Øst Godkjent kvote 35 % 40 %  10 % + 15 % 

Felling 21,3 % 37,5 % 41,2 % 
Snøhetta Vest  Godkjent kvote 35 % 35 %  15 % + 15 % 

Felling 18,9 % 49,0 % 32,1 % 
Snøhetta   Godkjent kvote 35 % 40/35 %  10/15 % + 15 % 

Felling 21,0 % 38,9 % 40,1 % 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Fellingsprosent 41,2 % 47,35 % 45,6 % 53,09 % 41,8 % 34,6 % 

 
Jaktperioden i Snøhetta villreinområde i 2012 var fra 20. august til 15. september. Fellings-
prosent på 34,6 % er den laveste fellingen som har vært i Snøhetta villreinområde. Dette er 
nest siste år av driftsplanperioden.     
 
 
3.2 Knutshø villreinområde (1 776km²) 
Godkjent kvotesammensetning for 2012 
Kalv Simle/ungdyr Fritt under 50 kg Fritt dyr 
35 % 35 % 20 % 10 % 

 
Fellingsrapport 2012 
 KVOTE FELT  % SK BK US UB VS VB 
 Sum 670 374 56 % 60 43 26 38 112 95 
SK - simlekalv, BK - bukkekalv, US - 1½ års simle, UB - 1½ års bukk, VS - voksen simle, VB - voksen bukk  
 
Sammenstilling av prosentvis kvotetildeling og felling 2010.  
 Kalv Simle/ungdyr Bukk 
Godkjent kvote 35 % 35 %  20 % + 10 % 
Felling 27,5 % 36,9 %  35,6 % 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Fellingsprosent  47,4 %  58 %  57,9 % 55,4 % 48,4 % 56 % 

 
Jakteperioden i Knutshø villreinområde var i 2012 fra 20. august til 21. september. Fellings-
prosenten for hele villreinområdet inkluderer jaktfeltene Fåset og Naustervorda, som tildeles 
10 dyr hver, men hvor det ikke har vært felt dyr på flere år. Fellingsprosenter uten disse to 
feltene blir imidlertid på 57,5 %, og dette ligger nærmere den fellingsprosent som har vært 
tidligere i Knutshøområdet. 
 
 
4. FoU-prosjektet "Villrein, ferdsel og inngrep i Dovre-Rondane-regionen"  

I 2012 ble det siste året i FoU-prosjektet i Snøhettaområdet, mens Knutshøområdet har ett år 
igjen. Villreinnemnda har engasjert seg for å få gjennomført ferdselsregistrering av 
hundekjøringen i Folldalsfjellene, og 11. desember ble det gjennomført et møte med Folldal 
trekkhundklubb, Folldal fjellstyre, nasjonalparkforvaltningen og NINA. Dette var et positivt 
møte, og Folldal trekkhundklubb og NINA skulle jobbe sammen videre for å få til et opplegg 
i 2013.  
 
Mer informasjon om det pågående forskningsprosjektet på villrein i Dovrefjell-Rondane-
området finnes på internettsidene www.villrein.no. 
   
 



5. Regnskap  

Oversikt over hvordan driften av villreinnemnda har vært gjennom 2012.  
Godtgjørelse til leder og medlemmer, inkl. arbeidsgiveravgift mm Kr 227.641   
Godtgjørelse reise, kost Kr 71.203   
Abonnement, medlemskap div Kr 4.438  
Utgifter til sekretariat  Kr 131.434  
Tilskudd til FoU-prosjekt – GPS-prosjektet villrein Kr  45.000 
Drift FMST Kr 20.090  
Totalt – avrundet til nærmeste hele tusen. Kr 500.000   

 
Det er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag som har hatt økonomiansvaret og ført regnskapet for 
villreinnemnda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø godkjente årsmeldingen for 2012 i sak 
1/2013, den 24. 4.2013.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadresse: Inge Krokanns veg 2, 7340 Oppdal. Kontorsted: Rådhuset, Oppdal kommune. 
Leder: Arnt Gulaker, mobiltlf.913 12 909, e-post: arntg@online.no  
Sekretær: Eli Grete Nisja, tlf 72 40 18 24, e-post: eli.nisja@oppdal.kommune.no  
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vIRKSomhetenS aRt og tIlholdSSted
Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i 
henhold til delegasjon, utøve den forvaltningsmyn-
dighet og de oppgaver som medlemskommunene har 
etter forurensningsloven – med mindre det er unntatt i 
kommunale vedtak.

Eierne hefter for selskapets disposisjoner og kapital-
kostnader i forhold til antallet innbyggere i den enkelte 
eierkommune. Selskapets administrasjon og egendrift 
ligger i Årødalen i Molde kommune.

RIR er sertifisert etter NS-EN  ISO 9001:2008 (kvali-
tetsledelse) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljøledelse).

Selskapet har et heleid datterselskap, RIR Næring AS, 
som tilbyr avfallstjenester til næringslivet i det konkur-
ranseutsatte markedet.

aRBeIdSmIljø
Arbeidsmiljøet i bedriften regnes som godt. Syke-
fraværet var i 2012 6,99 %, mot 8,03 % i 2011. Av dette 
er 0,9 % korttidsfravær og 6,09 % langtidsfravær. Som 
langtidsfravær regnes sykemelding over 16 dager.
I 2012 er det registrert ett HMS-avvik med personskade 
på ansatte. Nødvendige tiltak er iverksatt.

lIKeStIllIng
Selskapet hadde ved årets utgang 14 fast ansatte, 7 
kvinner og 7 menn, samt noe timebasert ekstrahjelp.
Styret består av 9 medlemmer, hvorav en er valgt av de 
ansatte. 4 av styrerepresentantene er kvinner.

veRv
Berit Øren er styreleder i Avfallsforum Møre og Roms-
dal, styremedlem i Miljøpartnerne AS og medlem av 
valgkomiteen i REKOM AS. Jan-Egil Korseberg er første 
vara til styret i REKOM AS.

mIljøRappoRt
Å levere gode renovasjonstjenester til nesten 50 000 
innbyggere i Møre og Romsdal medfører en belastning 

styrets årsmelding 2012

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 
(RIR) er et avfallselskap eid av kommunene Aukra, Eide, 
Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset. Selskapet 
drives etter lov om interkommunale selskap. 2012 var RIR 
sitt 29. driftsår.

på det ytre miljø i form av støy, støv og forbruk av ikke- 
fornybare ressurser. Alle transporttjenester kjøpes 
gjennom kontrakter med entreprenører. Ved gjennom-
føring av anbudskonkurranser stiller selskapet krav til 
gode og miljøvennlige løsninger.

Avfallsplassen i Årødalen drives etter vilkår gitt i ut-
slippstillatelsen.

I dag er det ingen aktivitet på anlegget som generer 
lukt i stor grad. Egen virksomhet genererer lite avfall. 
Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets avfalls-
håndtering.

Flygeavfall og opphopning av åtselsfugler kan virke 
negativt på nærmiljøet. Pakking av restavfall i rund-
baller har redusert mengden flygeavfall. Plukking av 
flygeavfall og avskyting av fuglebestanden utføres 
kontinuerlig.

Sigevann fra deponiet renses i eget renseanlegg. Ut-
slipp til fjorden skjer kun for den delen av avløpet som 
går i overløp. I samarbeid med Asplan Viak er det i løpet 
av året utarbeidet nytt prøve- og analyseprogram for 
deponiet.

Gass fra deponiet blir tatt ut gjennom gassbrønner.  
I hele 2012 har gassen blitt brent av i fakkel, men alter-
native energiutnyttelse vurderes.

I samarbeid med avfallsselskap i Midt-Norge er det 
startet opp et arbeid for å finne et klimaregnskap for sel-
skapets virksomhet. Rapporten vil foreligge våren 2013.

utvIKlIng I 2012
2012 er første virkeåret for det nye styret, og det 
ble derfor brukt noe tid på å bli kjent med ut-
fordringene i selskapet, bl.a. i en samling over 2 dag-
er. Representant skapet fikk en orientering om denne 
prosessen i sitt møte i oktober. Som underlag for den 
videre utvik lingen var RIR med på en sammen ligning 
(benchmarking) med andre renovasjonsselskaper.  
Denne viste at det er potensiale for forbedring på noen 
av måleparameterne.

Ny selskapsavtale (vedtekter) ble i løpet av første 
halvår vedtatt i alle eierkommunene. 
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Avtalen åpner for at kommunene kan benytte RIR til å 
utføre flere opp gaver i forbindelse med renovasjon og 
slamtømming. I samarbeid med Molde vann og avløp 
KF er det startet et arbeid med å utrede en interkom-
munal løsning på kommunenes ansvar for avløp i spredt 
bebyggelse.

Avfall som tidligere havnet på deponiet i bakgrunnen blir nå pakket i rundballer og transportert vekk til energigjenvinning.

Etter at selskapsavtalen var vedtatt ble det gjennom-
ført en høringsprosess for ny renovasjonsforskrift i 
RIR-kommunene. Forskriften vil komme til kommunal 
behandling i 2013.

I 2012 ble det også besluttet å oppgradere flere av de 
administrative styringssystemene. Implementeringen 
vil foregå i 2013. 

Per Håvard Klauset 
styremedlem

Hanna Valved Korsvik 
nestleder

Ola Tjelle
styremedlem

Annhild Viken Sunde 
styremedlem

Ketil Sorthe 
styreleder

Rolf-Inge Pedersen Hjelseth 
styremedlem

Merete Kristin Egge  
styremedlem

Jonas Wilkens
ansattes representant 

Ann Elida Solheim
styremedlem

Jan-Egil Korseberg
daglig leder
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Noter RIR IKS 2012 RIR IKS 2011 Konsern 2012 Konsern 2011

dRIftSRegnSKap

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekter 1  33 999 623  33 342 608  34 349 704  34 090 406 

Driftstilskudd 2  55 250 009  52 630 396  55 250 009  52 630 396 

Sum driftsinntekter  89 249 632  85 973 004  89 599 713  86 720 802 

DRIFTSKOSTNADER

Lønnskostnader 3  9 408 257  8 993 597 9 465 307 9 050 647 

Godtgjørelse 4  1 198 450  1 245 500  1 198 450  1 245 500 

Innsamling og

behandling 5  54 837 710  51 992 342  54 837 710  51 992 342 

Administrasjon, info  5 297 628  5 226 388  5 297 628  5 226 388 

Drift og vedlikehold  8 508 623  8 719 720  8 508 623  8 719 720 

Sluttbehandlingsavgift  253 387  (49 951)  253 387  (49 951)

Avskrivning  4 851 371  4 807 354  4 851 371  4 807 354 

Tap på fordring  4 550  4 550 

Andre kostnader 6  472 301  431 365 

Sum driftskostnader  84 359 976  80 934 950  84 889 327  81 423 365 

Driftsresultat  4 889 656  5 038 054  4 710 386  5 297 437 

fInanSInnteKteR og fInanSKoStnadeR

Renteinntekt/aksjeutbytte 7  688 997  645 338  753 554  691 720 

Rentekostnad  1 231 711  1 405 153  1 235 327  1 405 153 

Netto finansposter  (542 714)  (759 815)  (481 773)  (713 433)

Resultat før skatt  4 346 942  4 278 239  4 228 613  4 584 004 
Skattekostnad  33 054  (85 343)

Årsresultat 8  4 346 942  4 278 239  4 261 667  4 498 662 

resultatregnskap 2012
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balanse pr. 31.12.2012

Noter RIR IKS 2012 RIR IKS 2011 Konsern 2012 Konsern 2011

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Utsatt skattefordel  33 054 

Tomter og bygninger  20 622 014  20 194 801  20 622 014  20 194 801 

Maskiner og anlegg  17 725 173  21 254 349  17 725 173  21 254 349 

Inventar og utstyr  125 291  104 426  125 291  104 426 

Aksjer og andeler  1 414 273  1 371 745  1 334 773  1 292 248 

Sum anleggsmidler 9  39 886 751  42 925 321  39 840 305  42 845 824 

OMLØPSMIDLER

Kundefordringer 10  6 062 786  2 538 100  8 829 651  2 733 121 

Andre fordringer  75 708 

Bankinnskudd, kontanter 11 23 237 087  22 564 411  24 420 514  24 341 780 

Sum omløpsmidler   29 299 873  25 102 511  33 325 873  27 074 901 

Sum eIeNDeleR  69 186 624  68 027 832  73 166 178  69 920 725 
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Noter RIR IKS 2012 RIR IKS 2011 Konsern 2012 Konsern 2011

EGENKAPITAL

Egenkapital

Annen egenkapital  2 893 957  1 115 718  4 507 976  2 729 737 

Årsresultat  4 346 942  4 278 239  4 261 667  4 278 239 

Sum egenkapital 12  7 240 899  5 393 957  8 769 643  7 007 976 

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Bundet etterdriftsfond  7 859 042  5 359 042  7 859 044  5 359 042 

Gjeld til kredittinstitusjoner  42 592 670  47 276 844  42 592 670  47 276 844 

Sum langsiktig gjeld 13  50 451 712  52 635 886  50 451 714  52 635 886 

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 14  9 328 414  7 859 080  11 757 863  8 052 609 

Offentig gjeld 15  1 435 638  720 618  1 456 997  805 963 

Annen kortsiktig gjeld 16  729 961  1 418 291  729 961  1 418 291 

Sum kortsiktig gjeld  11 494 013  9 997 989  13 944 821  10 276 863 

Sum egeNKapItal og gjelD  69 186 624  68 027 832  73 166 178  69 920 725 

Rolf-Inge Pedersen Hjelseth 
styremedlem

Merete Kristin Egge  
styremedlem

Jonas Wilkens
ansattes representant 

Jan-Egil Korseberg
daglig leder

Per Håvard Klauset 
styremedlem

Hanna Valved Korsvik 
nestleder

Ola Tjelle
styremedlem

Annhild Viken Sunde 
styremedlem

Ketil Sorthe 
styreleder

Ann Elida Solheim
styremedlem



| Romsdalshalvøya InteRkommunale Renovasjonsselskap Iks8

noter til regnskapet

RegnSKapSpRInSIppeR
Årsregnskapet for Romsdalshalvøya Interkommunale 
Renovasjons selskap IKS er utarbeidet i overensstem-
melse med regnskapsloven og god regnskapsskikk. 
Det medfører at avskrivning av anleggsmidler føres i 
resultat regnskapet og innvirker på driftsresultatet. 
Mange av anleggsmidlene i selskapet er finansiert 
ved bruk av tidligere overskudd. Ved overgangen til 
regnskaps loven settes disse anleggsmidlene verdi til 
kroner 1,00. Nedskrivbare verdier blir da anleggsmidler 
finansiert med lån. Disse anleggsmidlene er nedskrevet 
etter beregnet levetid.

penSjonSfoRplIKtelSeR
Tariff-festet tjenestepensjonsordning for selskapets 
ansatte er dekket gjennom forsikringsavtale med Kom-
munale Landspensjonskasse. Pensjonsordningen er  
basert på lineær opptjening, hvor regnskapsført årlig 

pensjonskostnad er lik påløpt pensjonspremie. De  
ansatte har rett til AFP etter gjeldende regler. Bedriften 
har en utjevningsordning gjennom KLP som sikrer jevne 
utgifter og ingen store svingninger. Fremtidige for-
pliktelser ved innbetalt pensjonspremie og regulerings-
premie vil variere etter lønnsveksten.

Ved overskudd i premiefondet hos KLP har RIR IKS  
bestemt at i stedet for fradrag i årets innbetaling  
avsettes overskuddet til fond. Vårt premiefond i KLP er i 
dag på kr 907.724, dette er en likviditetsreserve og kan 
komme til fradrag i kommende regninger. 

Vår totale premiereserve er på kr 14.140.045 pr. 
31.12.2011 (tallet for 2012 er ikke beregnet fra KLP).

KonSeRndannelSe
I konsernregnskapet til RIR IKS inngår RIR IKS og datter-
selskapet RIR Næring AS. Konserninterne transaksjoner 
er eliminert ved konsolideringen.

note 1 Salgsinntekter
Salgsinntekter RIR IKS 33 999 623

Salgsinntekter RIR Næring AS 18 326 698

Salgskostnader RIR Næring AS (17 976 617)

Salgsinntekter konsernet 34 349 704

note 2 drifttilskudd
Eide kommune 3 712 942

Fræna kommune 11 819 141

Gjemnes kommune 3 503 060 

Midsund kommune 2 505 293

Molde kommune 26 295 818

Nesset kommune 3 751 166

Aukra kommune 3 662 589

Sum driftstilskudd 55 250 009

note 3 lønnskostnader
Lønn, honorarer 6 232 530

Arbeidsgiveravgift 1 285 342

Pensjonskostnader KLP 1 543 914

Forsikringer og diverse godtgjørelser 346 472

Sum lønnskostnader i RIR IKS 9 408 258

Godtgjørelse styret RIR Næring AS 50 000

Arbeidsgiveravgift RIR Næring AS 7 050

lønnskostnader i konsernet 9 465 308
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note 5 Innsamling og behandling av avfall

Driftsavtale miljøstasjoner 1 697 031

Innsamling slam 5 763 281

Innsamling/transport avfall + diverse utstyr 33 783 804

Behandling avfall 13 593 594

Sum innsamlings-/behandlingsutgifter RIR IKS 54 837 710

note 6 andre kostnader

Driftskostnader RIR Næring aS 472 301
andre kostnader i konsernet 472 301

note 7 Renteinntekt og aksjeutbytte

Renteinntekt/aksjeutbytte RIR IKS 688 997

Renteinntekt/aksjeutbytte RIR Næring AS 64 557 

Renteinntekt/aksjeutbytte i konsernet 753 554

note 8 Årets overskudd

Driftsoverskudd 2012 RIR IKS 4 889 656

Finansinntekter/utgifter RIR IKS -542 714

Årets overskudd RIR IKS 4 346 942 

Driftsunderskudd RIR Næring AS (118 329)   

Resultat før skatt i konsernet 4 228 613

Skattekostnad RIR Næring AS 33 054

Resultat etter skatt i konsernet 4 261 667

note 9 anleggsmidler

Bokført verdi pr 01.01.2012 42 925 321

Tilgang 2012 1 214 844

Avskrivninger 2012 (4 253 416)

Bokført verdi pr. 31.12.2012 RIR IKS 39 886 749

RIR IKS sine aksjer i RIR Næring AS (100 000)

Aksjer i RIR Næring AS 20 500

Sum anleggsmidler i konsernet 39 807 249

note 10 Kundefordringer

Kundefordringer er satt opp etter bokført verdi og består i hovedsak av RIR Næring AS og våre 7 medlemskommuner.
Disse anses ikke som usikre. Kundemassen i RIR Næring er næringsdrivende i våre 7 medlemskommuner.

Kundefordringer RIR IKS 6.062.786

Kundefordringer RIR Næring AS   3.445.395

RIR Næring AS skyldig RIR IKS (678.530)

Netto kundefordringer i konsernet 8 829 651

note 4 godtgjørelse til daglig leder, styre- og representantskap og revisor

Styre og representantskap 431 400

Renovasjonssjef 704 550

Revisors godtgjørelse 62 500

Sum godtgjørelse RIR IKS 1 198 450
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note 11 Bankinnskudd og kontanter

Kasse 5 000

Bankinnskudd 15 373 045 

Bankinnskudd fond 7 859 042

Sum bankinnskudd/kontanter i RIR IKS 23 237 087

Bankinnskudd RIR Næring AS 1 183 427

Bankinnskudd/kontanter i konsernet 24 420 514

note 12 egenkapital

Disposisjonsfond 2 118 828  

Egenkapitalinnskudd Nesset 396 000

Egenkapitalinnskudd Aukra 379 129

Siste års overskudd 4 346 942

egenkapital pr. 31.12.2012 RIR IKS 7 240 899    

Annen egenkapital i RIR Næring AS 1 528 743

Sum egenkapital i konsernet 8 769 642

note 13 langsiktig gjeld

LÅN KOMMUNALBANKEN AS

Lån pr. 31.12.2011 42 592 670

Bundet etterdriftsfond   7 859 042

langsiktig gjeld 31.12.2011 RIR IKS 50 451 712

note 14 leverandørgjeld

Leverandørgjeld RIR IKS 9 328 414

Leverandørgjeld RIR Næring AS 3 107 979

RIR Næring AS skylder RIR IKS (678 530)

leverandørgjeld i konsernet 11 757 863

note 15 Skatt og avgift

Offentlige avgifter RIR IKS 1 435 638

offentlige avgifter i konsernet 1 435 638

note 16 KoRtSIKtIg gjeld

Annen kortsiktig gjeld RIR IKS   729 961

Annen kortsiktig gjeld i konsernet   729 961
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RIR

HOVEDOVERSIKT KOSTNADER HUSHOLDNINGSRENOVASJON

Kjerneprodukt 54 821 629 

Tilleggsytelser

Støttefuksjoner 8 218 913 

Sum 63 040 541 

INNTEKTER KJERNEPRODUKT HUSHOLDNINGSRENOVASJON

Drifttilskudd Aukra    -3 662 589 

Drifttilskudd Eide    -3 712 942 

Drifttilskudd Fræna -11 819 141 

Drifttilskudd Gjemnes -3 503 060 

Drifttilskudd Midsund    -2 505 293 

Drifttilskudd Molde  -26 295 818 

Drifttilskudd Nesset    -3 751 166 

Inntekt miljøstasjoner -4 167 499 

Inntekt deponi -55 579 

Salg fraksjoner    -3 540 883 

Andre inntekter -1 237 170 

Selvkostfond 1 210 599

Sum -63 040 541

HOVEDOVERSIKT KOSTNADER SLAM

Kjerneprodukt 5 213 050 

Tilleggsytelser

Støttefunksjoner 1 114 612 

Sum 6 327 661 

INNTEKTER KJERNEPRODUKT SLAM

Ordinære tanker -5 270 508 

Ekstratømming -459 577 

Kommunale tanker  -1 466 322 

Selvkostfond      868 746 

Sum -6 327 661 

selvkostberegning 2012
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KontantStRømanalySe (tall I 1000 KRoneR) RIR IKS KONSERN

likviditetsbeholdning 1. januar 22 564 24 341

KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:

Årets resultat 4 346 4 261

Ordinære avskrivninger 4 851 4 851

Endring kundefordringer -3 524 -6 171

Endring leverandørgjeld 1 469 3 705

Endring andre omløpsmidler og andre gjeldsposter -529 -627

Netto kontantstrøm fra driften (a) 6 613 6 019

KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER

Investert i varige driftsmidler 1 214 1 214

Andre investeringer (aksjer) 42 42

Salg av varige driftsmidler 0 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (B) 1 256 1 256

KONTANTSTRØM FRA FINANS AKTIVITETER 

Ny langsiktig gjeld 0 0

Nedbetalt langsiktig gjeld 4 684 4 684

Netto kontantstrøm fra finans aktiviteter  (C) 4 684 4 684

Netto endringer i likvider 673 79

likvidbeholdning 31. desember 23 237 24 420

SPESIFIKASJON AV LIKVIDITETSBEHOLDNING PR. 31. DESEMBER

Kontantbeholdning 5 5

Bankinnskudd fond 7 859 7 859

Bankinnskudd 15 373 16 556

Sum 23 237 24 420

nøKKeltall 2012 2011

Omsetning 89 mill 86,0 mill

Resultat 4,3 mill 4,3 mill

Investeringer 1,2 mill 1,5 mill

Egenkapitalprosent (egenkapital i % av totalkapital) 10,5 7,9

Likviditetsgrad 1 (omløpsmidler/kortsiktig gjeld)* 2,6 2,5

Antall fast ansatte 14 14

* Likviditeten er selskapets evne til å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være 2 eller mer.

Egenkapitalen er noe lav, forklaringene her er at vår 
byg nings masse og maskinpark er avskrevet og står bok-
ført med en meget lav verdi. Vi har i tillegg et vare lager 

som ikke er bokført i og med at dette ikke er salgsvarer.  
Dagens verdi av varelageret er opptelt til ca. kr 6,5 mill.
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RevISjonSBeRetnIng
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oRganISeRIng av SelSKapet
Representantskapet er selskapets høyeste organ. Det 
har avholdt 3 møter, og behandlet 5 saker med vedtak 
i 2012. Styret har hatt 11 møter og behandlet 46 saker 
med vedtak.

 Kommunal RenovaSjon
RIR IKS ivaretar husholdningsrenovasjon og hytte-
renovasjon for sine eierkommuner.

Tilbudet til abonnentene består av både hente- og 
bringeordninger. Fire avfallstyper hentes hjemme hos 
husholdningen med rutegående biler. Matavfall hentes 
hver uke, restavfall hver fjortende dag, mens plast-
emballasje og papir hentes hver fjerde uke. Innsamlingen 
skjer ved hjelp av tokamrede renovasjonsbiler for å mini-
mere transportbelastningen ved å hente to avfallstyper 
fra hver husholdninger hver uke.

Alt avfall som samles inn hos husholdningene sen-
des videre for behandling ved andre anlegg. Papir, 
plast emballasje, glass- og metallemballasje og slam 
går direkte fra innsamler til godkjente behandlingsan-

om virksomheten

legg. Matavfall blir omlastet ved RIR-anlegget. Rest-
avfall blir pakket i baller og lagret før videresending til 
behandlings anlegg. Av det innsamlede husholdnings-
avfallet ender ingenting opp på deponi.
Innsamlede mengder framgår av tabell 4 i vedlegg.

I tillegg til renovasjon tar RIR IKS også hånd om 
slaminnsamling i eierkommunene. Totalt 5960 septik-
tanker og slamanlegg tømmes hvert annet eller fjerde 
år. I inneværende kontraktsperiode utføres arbeidet av 
Miljøservice AS fra Stryn.

næRIngSRenovaSjon
RIR IKS har siden 2004 skilt ut næringsrenovasjon i et 
eget, heleid datterselskap, RIR Næring AS.
 Selskapet selger avfallsløsninger til næringslivet i 
det konkur ranseutsatte markedet. Tilbudet innebærer 
full kildesortering for næringslivet. Mindre virksom-
heter kan også levere til miljøstasjonene etter fast-
satte takster. RIR Næring AS har ingen egne ansatte 
men kjøper tjenester både fra morselskapet og andre  
samarbeidspartnere.

Administrasjonen i selskapet er samlet på avfallsanlegget i Årødalen.
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anlegget I ÅRødalen
RIR-anlegget i Årødalen utenfor Molde er en sentral del 
av selskapets virksomhet. Anlegget er bygd opp rundt 
avfallsdeponiet, og har siden 1996 også huset admin-
istrasjonen. Selv om det i dag legges svært lite avfall på 
deponiet er det stor aktivitet på området.

Nesten alt avfall som kommer inn porten i Årøseter-
vegen 56 blir også transportert ut igjen, bare med andre 
og større biler. Slik sett er anlegget i dag mye mer et 
omlastingsanlegg enn et avfallsdeponi. I stedet for bare 
å bli samlet i ei fylling blir avfallet sendt til behandlings-
anlegg som råvare for ny produksjon. 

Brennbart restavfall blir knust og pakket i baller. Bal-
lene lagres og sendes til energiproduksjon i vinterhalv-
året, da avfallet har en gunstigere pris hos energiprodu-
sentene. Tiltaket har også redusert søl og rot på anlegget. 

Deponiet kan nå bare ta i mot inerte (ikke-nedbrytbare) 
masser, dvs. med karboninnhold under 10 %. I 2012 ble 
1110 tonn lagt på deponi. Det har ikke vært spesielle 
uregelmessigheter med deponidrifta.

Det kom 85 890 m3 sigevann fra deponiet. 18 000 m3 
ble renset i eget renseanlegg.

Når den dagen kommer at deponiet skal legges ned 
vil RIR fortsatt ha ansvar for en forsvarlig etterdrift i 
tredve år. Selskapet setter derfor jevnlig av midler i et 
eget fond for dette formålet. Fondet er ved årskiftet på 7 
856 042 kroner. Inne på anlegget ligger også selskapets 
største miljøstasjon.

mIljøStaSjoneR og RetuRpunKt
Miljøstasjoner er små, bemannede anlegg for mottak 
av avfall som husholdningene ikke blir kvitt gjennom 
henteordningene. RIR har sju slike stasjoner, en i hver av 
eierkommunene. Stasjonen i Molde drives ved egendrift. 
De andre seks stasjonene drives på kontrakt.

Miljøstasjonene tar i mot alle typer avfall, men det 
er hovedvekt på innlevering av treverk, hageavfall og 
brennbart restavfall. På miljøstasjonen i Molde sorteres 
brukte møbler til gjenbruk ut i samarbeid med Ressurs-
tjenesten i Molde kommune.

Selskapet har startet et prosjekt for å se på alle miljø-
stasjonene samlet, og gjøre en vurdering av hvordan 
de best kan utvikles for å møte de framtidige forvent-
ningene kundene våre vil ha til en slik tjeneste. 

Returpunkt er containere for levering av glass- og 
metall emballasje samt klær og tekstiler. 50 slike retur-
punkt er spredd rundt i eierkommunene, som oftest 
plassert i tilknytning til dagligvarebutikker eller bensin-
stasjoner.

I tillegg har RIR 16 returpunkt for farlig avfall. Disse 
består av låste containere, plassert hos vertsbedrifter. 
Returpunktene er derfor kun tilgjengelig for publikum i 
vertsbedriftens åpningstid.

Farlig avfall kan også leveres til alle miljøstasjoner 
og til en egen bil som har tre innsamlingsrunder i året. 
Denne innsamlingsbilen tar også imot elektrisk avfall.  
 

Det er planer om å utvide tilbudet ytterligere i 2013, slik 
at også grovavfall kan leveres under disse innsamlings-
aksjonene.

KontRaKteR
All innsamling og transport av avfall er tjenester RIR 
kjøper av entreprenører gjennom langsiktige kontrakter. 
Selskapet har også kontrakter med selskaper som mot-
tar og videreforedler sorterte avfallstyper. Lengden av 
kontraktene fremgår av tabell i vedlegg.

InfoRmaSjon
RIR legger stor vekt på holdningsskapende informa-
sjonsarbeid. Kundene får en fyldig hentekalender og 
kvartalsvis informasjonsavis i tillegg til mer ad-hoc-
pregede tiltak gjennom året. Selskapet deltar aktivt i 
flere nasjonale kampanjer sammen med andre aktører 
i bransjen. Eksempler fra det siste året er Strandrydde-
dagen og kampanjen «Fra null verdi til full verdi».

Selskapet har undervisningstilbud for skoleelever, 
innvandrere og andre interesserte grupper. I forbindelse 
med at alle miljøstasjoner holdt lørdagsåpent to helger 
i april, ble det også avholdt åpen dag på anlegget i Årø-
dalen. Da fikk publikum muligheten til å se med egne 
øyne hva som foregår bak gjerdene, og hva som skjer 
med avfallet som samles inn.

mIljøgevInSt
I selskapsavtalen spesifiseres at selskapet skal arbeide 
for en miljøriktig håndtering av avfallet i regionen.

Selskapet driver sju miljøstasjoner, med Molde miljøstasjon i 
Årødalen som den største.
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Pakking av restavfall i baller gjør transporten til forbrenningsanlegg lettere.

 Avfall som håndteres av selskapet, uansett type, gir en  
vesentlig reduksjon i utslipp av klimagass gjennom kilde-
sortering, gjenbruk, gjenvinning og energiproduksjon. 
Gjenbruk og materialgjenvinning gir også mindre behov 
for uttak av jomfruelige råstoff fra naturen. 

Matavfall fra RIR-området leveres til anlegg som 
produserer biogass. Biogass brukt til drivstoff for biler 
er en «ren» energi, i motsetning til de fossile brenslene 
den erstatter. 1 kilo matavfall kan omdannes til 0,5 
m3 biogass som kan erstatte 0,5 liter bensin.  Biogass-
produksjonen gir også et restprodukt som brukes som 
gjødsel i landbruket.

Denne bioresten tar vare på mange av nærings-
stoffene i matavfallet, som for eksempel fosfor, i stedet 
for å la dem forsvinne i bunnasken fra forbrennings-
anlegg. Fosfor finnes i jorda og i bergarter, men er ikke 
en ubegrenset ressurs. Både planter, dyr og mennesker 
trenger fosfor, så det blir bare viktigere og viktigere å ta 
vare på de forekomstene som er.

Plastemballasje fra RIR-området har blitt sendt til 
gjenvinning siden 1999. For å fremstille 1 kg plastråvare 
går det med 2 kg olje, derav 1 kg som energi i prosessen 
og 1 kg olje som materiale.
Ved å materialgjenvinne 1 kg plast sparer man derfor (i 
teorien) 2 kg olje. Dette tilsvarer normalt en CO2 gevinst 
på 1,5-2 kg per kg plast som materialgjenvinnes. Dersom 
man energigjenvinner plasten, sparer man fra 0-1 kg 
olje, avhengig av energiutnyttelsen i forbrennings-
anlegget. Deponeres plasten kaster man bort 2 kg olje 
for hver kg plast man deponerer.

Noen ganger kan det kanskje virke litt nytteløst 
når du står der og bruker siste rest av oppvask-
vannet til å skylle ut tomatrestene fra makrell-
boksen du skal levere til gjenvinning. Kan alt 
dette styret virkelig ha noen hensikt?

Da kan du tenke på at den plasten zaloflaska er 
laget av gir en energibesparelse på 6,9 kWh per 
kg dersom den blir gjenvunnet. For å si det på en 
enklere måte: ei zaloflaske på 43 gram som blir 
gjenvunnet til ny plast sparer nok energi til at en 
tv kan stå på i 3 timer og 16 minutter.

For makrell-i-tomatboksen er tallene enda mer 
spennende. En energibesparelse på 46 kWh per 

kilo gjen vunnet aluminium gjør 
at du ved å levere boksen på 

retur punktet sparer like 
mye energi som om 

tv-en hadde stått 
på i hele 7,5time. 
Og det er bare 

én boks! Tenk på 
hvor mye det kan bli  
gjennom et år.

moro med tall 
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vedlegg

1: pRoSentvIS eIeRanSvaR

Prosent Innbyggere 1.1.2012

Aukra kommune 6,7 3 289

Eide kommune 7,0 3 442

Fræna kommune 19,3 9 484

Gjemnes kommune 5,2 2 579

Midsund kommune 4,0 1 988

Molde kommune 51,7 25 488

Nesset kommune 6,1 3 004

til sammen 100 49 274

Aukra kommune 6,7%
Eide kommune 7,0%
Fræna kommune 19,3%
Gjemnes kommune 5,2%
Midsund kommune 4,0%
Molde kommune 51,7 %
Nesset kommune 6,1 %
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3: oRganISaSjonSKaRt RepReSentantSKap

StyRe

daglIg ledeR
Jan-Egil Korseberg

mIljø- og KvalItetSanSvaRlIg
Berit Øren

dRIft
driftssjef: leif Roaldseth

Kunderådgiver

Kundemottaker

4 fagarbeidere

plan og maRKed
plan- og markedssjef: Berit øren

2 markedskonsulenter

Informasjonskonsulent

admInIStRaSjon
administrasjonssjef: anita groven

Regnskapskonsulent

2: RepReSentantSKap og StyRe

Representantskap Styre

AUKRA Bernhard Riksfjord
Helge Kjøll jr.

Pål Terje Huse, vara
Audhild Mork, vara

Hanna Valved Korsvik
Tor Magne Johansen, vara

EIDE Ove Silseth
Anita Øyen Halås

Thor Dyrhaug, vara
Kari Nergård, vara

Merete Egge
Ragnvald Olav Eide, vara

 

FRÆNA Nils Johan Gjendem
Kjell Lode

Henry Ståle Farstad,vara 
Eldrid Mordal Sollid, vara

Annhild Viken Sunde
Kjell Arne Iversen, vara

GJEMNES Odd Steinar Bjerkeset
Aud Toril Gagnat

Leif-Ståle Engdal, vara
Jan Karstein Schjølberg ,vara

Ketil Sorthe, styreleder
Heidi Hogset, vara

MIDSUND Einar Øien
Robin Mikal Sørlie 

Odd Helge Gangstad, vara
Bjørn Wang, vara

Per Håvard Klauset
Oddny Lisbeth Midtbø Rød, vara

MOLDE Thorbjørn Myhre, leder
Beathe Græsdal Bakken

Kjell H. Danielsen
Mali Grotli Gundersen,vara

Sindre Pedersen,vara
Sidsel Pauline Rykhus, vara

Rolf-Inge Pedersen Hjelseth 
Ann Elida Solheim

Marit Røykenes Dahle, vara
Elisabeth Hoem, vara

NESSET Rolf Jonas Hurlen
Jan Rindli

Edmund Morewood, vara
Kari Haga Sølvik, vara

Ola Tjelle
Helen Marit Torvik, vara

ANSATTES REPRESENTANT Jonas Wilkens
Solrun Fisknes, vara
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6: avfall leveRt I egne oRdnIngeR

Avfallstyper i tonn 2010 2011 2012 Mottaker i 2012 Brukes til 

Glass-/metallemballasje 734 643,5 706,8 Norsk Glass- og metall-
gjenvinning

Nytt glass, isolasjons-
matter, glassbetong

Klær og sko 146,5 147,54 148,1 Fretex Gjenbruk, klær til nødhjelp, 
materialgjenvinning

Farlig avfall 197 183 220 Norsk Gjenvinning Energi/destruksjon

Risikoavfall og kadaver 8,26 4,6 19,54 Tafjord Kraftvarme Energi/destruksjon

Lysrør/pærer/
glødelamper 8,28 0,84 2,38 Elektrogjenvinning 

Romsdal Destruksjon, glassprodukter

Sum 1094,04 979,48 1096,82

4: avfall fRa henteoRdnIng huSholdnIng

Avfallstype  i tonn 2010 2011 2012 Leveres til Brukes til

Matrester 3949 4080 4152 Borås Energi och Miljö Biogass/kompost

Papir 3039 3029 3165 Norske skog,Skogn Nytt avispapir og emballasje

Plast 604 534 645 Alba og GAR i Tyskland Ny plast/energi

Restavfall 5915 6016 6389
Heimdal varmesentral,  
Trondheim og Tekniska 

 verken, Linköping
Energi-produksjon

Sum 13597 13659 14351   

5: antall aBonnement og RenovaSjonSgeByR foRdelt pÅ KommuneR
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Aukra 3 289 1017 89 12 0 112 2966 44

Eide 3 442 1041 59 103 4 155 2588 -334

Fræna 9 484 3238 109 404 29 749 3127 205

Gjemnes 2 579 856 88 66 10 594 2947 25

Midsund 1 988 678 87 46 18 101 3217 295

Molde 25 488 5414 483 52 26 654 3030 108

Nesset 3 004 1001 96 97 18 522 2543 -379

Sum 49 274 13245 1011 780 105 2887

* Grunngebyr fra RIR: 2 922
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7: mottaK mIljøStaSjonene

Avfallstyper i tonn 2010 2011 2012 Mottaker i 2012 Brukes til

Hvitevarer 43 98,6 100,2 Elektrogjenvinning Romsdal Materialgjenvinning 
/destruksjon

KFK Kuldemøbler 
Husholdning 26 60,5 57,4 Elektrogjenvinning Romsdal Materialgjenvinning 

/destruksjon
EE-avfall
(elektr.elektronisk) TV 21 20 55,4 Elektrogjenvinning Romsdal Materialgjenvinning 

/destruksjon
EE-husholdning 
småapparat 78 101 145,1 Elektrogjenvinning Romsdal Materialgjenvinning 

/destruksjon
Næringselektro RENAS 
Gruppe 4 (Små enheter) 47 41,3 28,9 Elektrogjenvinning Romsdal Materialgjenvinning 

/destruksjon
Næringselektro RENAS 
Gruppe 5 (store enheter) 14 0,8 7,8 Elektrogjenvinning Romsdal Materialgjenvinning 

/destruksjon

Jern og metall 192 353 298,6 Tofte Gjenvinning Materialgjenvinning

Papp 27 95,3 33,04 Peterson Ny papp og kartong

EPS 9,6 5,2 5,2 Miljøservice AS Råstoff til plast

Gips 0 26,4 28,88 Gips Recycling Ny gips

Hageavfall/struktur 2819 2491 3231,16 Eget anlegg Struktur, kompost

Trevirke/treflis 1664 1732,8 2588,8 Sydkraft Energi

Impregnert trevirke 181 225,1 242,06 Solør gjenvinning Energi/destruksjon

PCB-vindu 22 14,2 2,56 Ruteretur Energi/destruksjon

Restavfall  
miljøstasjoner 1096 1281 1135,21 Tekniske Verken, Linköping Energigjennvinning

Sum 6239,6 6546,2 7961,31

8 : SlamtømmIngeR 2012

Aukra Eide Fræna Gjemnes Midsund Molde Nesset Total
Private hus/næring/kommu-
nale hus/private fellesanlegg 131 12 1340 13 359 383 607 2845

Hytter/fritidsbygg 7 2 76 - 27 16 76 204

Kommunale fellesanlegg/
kommunale renseanlegg 25 2 13 3 8 8 2 61

Tette anlegg – alle kategorier 7 9 52 35 6 44 6 159

total 170 25 1481 51 400 451 691 3269
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10: entRepRenøReR med KontRaKt om InnSamlIng I 2012

Avtale Firma Adresse Avtaleperiode

Husholdningsavfall Bjarne Øverland AS 6422 Molde 2014

Farlig avfall Norsk Gjenvinning Industri AS 6517 Kristiansund 2014

Risikoavfall Bjarne Øverland AS 6422 Molde Løpende

Glass-/metallemballasje Bjarne Øverland AS 6422 Molde 2014

Septikslam/silgods Miljøservice AS 6783 Stryn 2016

Klær/tekstiler Bjarne Øverland AS 6422 Molde 2014

ReStavfall tIl deponI 2007–2012 (I tonn)

9: ReStavfall tIl deponI

Avfall i tonn 2010 2011 2012

Usortert grovavfall fra Bjørnsund 67 0 0

Usortert grovavfall småkunder 44 36 61

Restavfall miljøstasjoner 313 445 428

Restavfall kundesortert til deponi 726 1131 57

Sortert næringsavfall 906 354 178

Eternitt 389 337 242

Formsand og blåsesand 19 4 60

Sand fra oljeutskillere 130 105 84

Sum 2 594 2 412 1 110
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11: RenovaSjonSBenchmaRKIng 2012: BalanSeRt mÅlSKIve

arbeidsmiljø

tjenestestandard kundetilfredshet

RIR 11
Middel

gebyrnivå

systemeffektivitet

driftseffektivitet

miljøstandard

1,0 = høyest/ best 0=lavest/svakest
1,0

0,4

0,7

0,1



Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS
Årøsetervegen 56, 6422 Molde
Tlf.: 71 21 34 50  Fax: 71 21 34 60
rir@rir.no www.rir.no

Mørk blå: PMS 301 EC
CMYK 100 - 58 - 0 - 5

Lys blå: PMS 292 EC
CMYK 50 - 14 -  0 - 0
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TRIEGG.

De persjoner som har skrevet under for reduksjon av kommunale tjenester,, rar være talsmenn
for resten av enslige og minstepensjonister, slik at vi får en mer retferdig betaiing for uNb

For oss enslige er det lite søppel og lite vatn vi bruker

På forhand takk.
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Nesset kommune 

Teknisk drift

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Kommunehuset, 6460 Eidsvåg I Romsdal Kommunehuset 71 23 11 00 4106 05 00590
E-post: Telefaks Org.nr
postmottak@nesset.kommune.no www.nesset.kommune.no 71 23 11 01 864 981 062

Innbyggere v/Leif Langset

6460  EIDSVÅG I ROMSDAL

Deres ref:  Vår ref Saksbehandler Dato
2013/483-2 Ellen Undseth, 71 23 11 71 16.05.2013

Vedrørende krav om en rettferdig avgift for kommunale tjenester

Viser til henvendelse vedrørende krav om rettferdig avgift for kommunale tjenester 

Renovasjon, slam, vannforsyning, avløp og feiing er kommunale betalingstjenester, der selvkost setter den 

øvre rammen for brukerbetaling. Med selvkost menes kommunens direkte og indirekte kostnader for å 

produsere den enkelte tjeneste. Det er egne regnskap for hver enkelt tjeneste. Det blir årlig gjennomført en 

etterkalkulasjon av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene, for å føre kontroll med at 

gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Eventuelt overskudd i selvkostregnskapet innenfor 

det enkelte tjenesteområde avsettes til selvkostfond. Dette er i henhold til selvkostveilederen.

RIR innførte for flere år siden merking av avfallsdunkene. Da systemet ble innført, var hensikten å få en 

bedre kontroll på hvilke dunker som ble tømt for at RIR skulle få en bedre oversikt over hva de skulle 

betale transportøren. Systemet har også en mulighet for å fakturere abonnenten etter vekt. Erfaringen fra 

andre distrikt som har prøvd dette, tyder på at tyngre avfall blir kastet i naturen når vektprinsippet ble 

innført. Administrasjonen i RIR vil legge fram spørsmålet om endringer i dagens gebyrprinsipp til politisk 

behandling. Det er foreløpig usikkert når dette vil skje. Renovasjonsforskriften åpner for at 2 naboer med 

naturlig naboskap kan dele på renovasjonsbeholderne og dermed også abonnementet. Dette kan innvilges 

etter søknad til kommunen. For de som har mulighet til dette, vil det halvere kostnadene til renovasjon.

Når det gjelder vanngebyr, vil det i løpet av kort tid bli mulighet til å betale for det vannet man bruker ved 

å installere vannmålere. Dette vil også påvirke avløpsgebyret for de abonnentene som har offentlig avløp. 

Informasjon om dette blir sendt til alle abonnenter. 

Med hilsen

Ellen Undseth
enhetsleder



Til alle landets kommuner

Deres referanse: Vår referanse: Dato:

08/86-25-KRUT 24.04.2013

INFORMASJON OM UTBYGGINGEN AV NØDNETT

Vi viser til brev datert 30.09.2011 hvor Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK)

orienterte alle landets kommuner om bakgrunnen for utbyggingen av Nødnett og
betydningen for kommunene. DNK vil med dette informere om status for utbyggingen og

aktuelle tema i forbindelse med etableringen av et nytt, landsdekkende Nødnett.

Utbygging av Nødnett berører mange deler av kommunen. Vi anbefaler at kopi av dette

brevet som et minimum distribueres til kommunens ledelse og områder som beredskap,

plan og bygg, kommunehelsetjeneste, teknisk etat og brannvesen.

KORT OM NØDNETT

Nødnett er et digitalt, avlytningssikret sambandsnett for nødetatene brann, helse og politi,

samt andre aktører med et nød- og beredskapsansvar. Stortinget besluttet 9. juni 2011 at

Nødnett skal bygges i hele Norge, jf. Prop. 100 S (2010-2011) og Innst. 371 S (2010-
2011).

OM UTBYGGINGEN

Stortinget har besluttet at Nødnett skal bygges ut i to trinn. Første utbyggingstrinn, som

omfatter 6 politidistrikter på Østlandet, stod ferdig i 2010 og Nødnett er i dette området i
daglig bruk i nødetatene.

I andre utbyggingstrinn, som inkluderer resten av fastlands-Norge, skal Nødnett være ferdig

utbygget innen utgangen av 2015. Utbyggingen er inndelt i 5 faser med utgangspunkt i
politidistriktene.

Selve nettet består av to hovedkomponenter; et kjernenett og et radionett. Radionettet

består av basestasjoner i hele landet. Kjernenettet er, enkelt forklart, Nødnetts «hjerne».
Det består av sentraler på sikre lokasjoner noen få steder i landet.

Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord: Telefaks: Saksbehandler:
Nydalen alle 37a Postboks 7 Nydalen PIB 23 00 57 00 22 23 29 41 Kristine F. Utheim
Oslo 0410 Oslo

Or2anisasjonsnummer: 990 382 840 MVA



I tillegg til å bygge et nettverk, skal Nødnett innføres i nødetatene politi, helse og brann.

Dette inkluderer blant annet bestilling og installasjon av kontrollromsutstyr, anskaffelse av

radioterminaler og opplæring av brukere. Det er etablert egne innføringsprosjekter i

Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

(DSB).

Kartet viser faseinndelingen for utbyggingen av

Nødnett.

Årstallene viser når Nødnett er klart til bruk i det første

politidistriktet i fasen og når første nødetat i fasen vil ta

Nødnetr i bruk.

I fase 0 (første utbyggingstrinn) ble Nødnett tatt i bruk

fra 2010.

Nødetorene vil ta nettet i bruk pa ulike tidspunkter

innen en fose. Innføringen deles inn

Politidistrikt for politi og brann

AMK-omrade for helse

STATUS I UTBYGGINGEN

I dag foregår det ulike aktiviteter i flere områder i landet. Mest byggeaktivitet pågår nå i

fase 1-3. Hedmark og Oppland er først ute, og her vil Nødnett være klart til bruk innen

utgangen av 2013.

I politiet er første del av Nødnettleveransen, et integrert telefonisystem på

operasjonssentralene, allerede tatt i bruk t.o.m. fase 3. Installasjon av utstyr i fase 4 startet

i april. Første politidistrikt i fase 1 vil etter planen ta Nødnett i bruk siste halvår 2013.

Innføringen i helse er i gang og installasjon av Nødnettutstyr på sentraler i fase 1 har

begynt. Første AMK-område i fase 1 vil etter planen ta Nødnett i bruk siste halvår 2013.

I brannvesenet er regionalt prosjekt i fase 1 startet opp. Etter planen vil brannvesenet i fase

1 ta Nødnett i bruk tidlig i 2014.

DEKNING I NØDNETT

79 % av Norges landareal vil få dekning for Nødnett. Det vil si at det vil være dekning i

områdene folk flest bor og ferdes. Dekningen i Nødnett vil generelt bli bedre enn de gamle

analoge sambandene det erstatter.



Kravene til dekning i Nødnett er satt for å dekke nødetatenes behov, og god radiodekning er
en grunnleggende forutsetning i et nødnett. Både i daglig arbeid og i nød- og
krisesituasjoner kan god dekning være avgjørende for å kunne yte en fullgod tjeneste.

De viktigste kravene til dekning i Nødnett er:

Dekning langs europaveier, riksveier og fylkesveier samt i byer og tettsteder

Forsterket signalstyrke i byer/tettsteder for å gi best mulig innendørsdekning

Styrket dekning i 5 km radius rundt alle brannstasjoner

Dekning for helikopter som flyr i høyder på ca. 5000 fot (AGA —«Air-Ground-Air»).

AGA-nettet er et overliggende nett med svært høy dekningsgrad (gjennomsnittlig ca. 97

% i 500 fot i kombinasjon med bakkenettet)

Kvalitetssikring av dekning er en viktig del av arbeidet i DNK. Det er gjennomført møter

med lokale representanter i nødetatene i hvert politidistrikt. På disse møtene har

dekningsplanen for det aktuelle området blitt presentert og nødetatene har gitt innspill

basert på sin lokalkunnskap og operative erfaring. I etterkant av møtene blir

dekningsplanen justert. Ved å jobbe på denne måten sikrer vi at dekningen best mulig

tilfredsstiller lokale behov.

For å sikre fremdrift i utbyggingen fryses så dekningsplanen, og det arbeides videre med å

få tillatelser og å sette opp basestasjoner på egnede lokasjoner. Etter at nettet er ferdig

utbygd og tatt i bruk vil vi gjøre målinger av reell dekning. Deretter vil vi vurdere å gjøre

justeringer basert på målingene og brukererfaringer.

NØDNETT I VEGTUNNELER

Dobbelt så mange tunneler vil få nødsamband etter Nødnettutbyggingen enn tidligere med

de analoge sambandene. I utgangspunktet etableres Nødnett i alle tunneler som allerede

har analogt samband, og i tunneler som er over 500 meter lang og med flere enn 5000

kjøretøyspasseringer i snitt per døgn.

Nødnettdekning i tunneler som ikke oppfyller disse kriteriene kan etableres etter avtale med

tunneleier/Statens vegvesen som også vil være ansvarlige for finansieringen. I følge Statens

vegvesen vil alle nye tunneler over 500 meter etableres med Nødnett. Siden

Nødnettkontrakten ble inngått i 2006 har Statens vegvesen bestilt dekning i mer enn

100 ekstra tunneler.

BASESTASJONER
Erfaringen fra første byggetrinn viste at det tok svært lang tid å etablere de siste
basestasjonene, spesielt når det måtte bygges nye master. I den videre utbyggingen vil
basestasjoner fortrinnsvis plasseres i eksisterende master eller på bygninger. Det vil
allikevel være nødvendig med noen nye master der det ikke er mulig å finne plassering i
eksisterende master eller bygg.

Et veiledningsbrev om behandling av byggesøknader for Nødnetts basestasjoner (datert
1.2.2013) er utarbeidet av Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet
og Justis —og beredskapsdepartementet. Brevet har til formål å følge opp de nasjonale
føringene som er gitt av Regjeringen og Stortinget for utbyggingen og gi veiledning til
kommunene i behandling av saker om bygging av basestasjoner for Nødnett.

3



LEVERANDØRER
Ansvaret som hovedleverandør for Nødnett ble i februar 2012 overført fra Nokia Siemens
Networks til Motorola Solution Inc. Motorola har nå ansvaret for selve utbyggingen i form av

å levere infrastruktur og radionettet, i tillegg til å integrere leveranser fra en rekke
underleverandører.

Underleverandørene som oftest er i kontakt med kommunene inkluderer: Frequentis
(kontrollromsløsninger), Broadnet (transmisjon), Relacom (drift og vedlikehold), Telenor,
Netcom og Norkring (plassering av basestasjoner); Site Service, Eltel, Netel, Lemcon og
Technogarden (utbygging, basestasjoner).

Det er leverandørene som er ansvarlige for å søke om byggetillatelse for
Nødnettutbyggingen. Din kommune kan derfor oppleve å få byggesøknader fra en av
underleverandørene (ved etablering av nye basestasjoner) eller fra teleoperatører/Norkring
(ved endringer på eksisterende master for å få plass til Nødnettutstyr).

INFORMASJON TIL KOMMUNENE

DNK har som mål å øke kunnskapen i hele landet om Nødnett og utbyggingen. Et viktig

tiltak er å gjennomføre informasjonsmøter med fylkesmannen og kommuneledelsen.

Det er hittil gjennomført informasjonsmøter for kommuneledelsen t.o.m. fase 3. Møter i fase

4 og 5 er under planlegging.

Helsedirektoratet og DSB gjennomfører også egen informasjonsmøter i forbindelse med

innføringen i helsevesenet og brannvesenet.

MER INFORMASJON?

DNK har lansert nye nettsider som jevnlig oppdateres med nyhetssaker og status i

utbyggingen. På sidene finnes også priskalkulator for abonnement og annen relevant

informasjon for dere i kommuneadministrasjonen. Webadressen er www.clinkom.no 


Om du har spørsmål kan du også sende en e-post til Kristine Utheim,

Informasjonskoordinator, utbygging; kristine.utheim@dinkom.no

Med vennlig hilsen

(

CML/62-

,

Tor He ge
direktør

Cecilie B. Løken
avdelingsdirektør
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Oslo kommune

Bærum kommune

Asker kommune

Ski kommune

Oppegård kommune

Ås kommune

Frogn kommune

Nesodden kommune

Lørenskog kommune

Nittedal kommune

Moss kommune

Vestby kommune

Rygge kommune

Våler kommune

Fredrikstad kommune

Råde kommune

Hvaler kommune

Sarpsborg kommune

Halden kommune

Aremark kommune

Askim kommune

Skiptvet kommune

Spydeberg kommune

Hobøl kommune

Eidsberg kommune

Trøgstad kommune

Marker kommune

Rakkestad kommune

Fet kommune

Enebakk kommune

Sørum kommune

Aurskog-Høland kommune

Romskog kommune

Skedsmo kommune

Gjerdrum kommune

Rælingen kommune

Nannestad kommune

Ullensaker kommune

Eidsvoll kommune

Hurdal kommune

Sør-Odal kommune

Nord-Odal kommune

Nes kommune
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Kongsvinger kommune

Eidskog kommune

Grue kommune

Åsnes kommune

Hamar kommune

Stange kommune

Løten kommune

Ringsaker kommune

Elverum kommune

Trysil kommune

Våler kommune

Engerdal kommune

Åmot kommune

Stor-Elvdal kommune

Rendalen kommune

Tynset kommune

Tolga kommune

Os kommune

Alvdal kommune

Folldal kommune

Lillehammer kommune

Ringebu kommune

Øyer kommune

Nord-Fron kommune

Sør-Fron kommune

Gausdal kommune

Dovre kommune

Lesja kommune

Sel kommune

Vågå kommune

Lom kommune

Skjåk kommune

Lunner kommune

Gran kommune

Gjøvik kommune

Vestre Toten kommune

Østre Toten kommune

Søndre Land kommune

Nordre Land kommune

Etnedal kommune

Nord-Aurdal kommune

Sør-Aur dal kommune

Øystre Slidre kommune
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Vestre Slidre kommune

Vang kommune

Drammen kommune

Nedre Eiker kommune

Svelvik kommune

Sande kommune

Holmestr and kommune

Hof kommune

Tønsberg kommune

Tjøme kommune

Andebu kommune

Stokke kommune

Nøtterøy kommune

Re kommune

Horten kommune

Sandefjord kommune

Larvik kommune

Lardal kommune

Øvre Eiker kommune

Sigdal kommune

Modum kommune

Lier kommune

Røyken kommune

Hurum kommune

Ringerike kommune

Jevnaker kommune

Hole kommune

Krødsherad kommune

Flå kommune

Nes kommune

Gol kommune

Hemsedal kommune

Ål kommune

Hol kommune

Kongsberg kommune

Flesberg kommune

Rollag kommune

Nore og Uvdal kommune

Tinn kommune

Notodden kommune

Hjartdal kommune

Skien kommune

Siljan kommune

7



Drangedal kommune

Kragerø kommune

Sauherad kommune

Nome kommune

Bø kommune

Seljord kommune

Kviteseid kommune

Nissedal kommune

Fyresdal kommune

Tokke kommune

Vinje kommune

Porsgrunn kommune

Bamble kommune

Stavanger kommune

Randaberg kommune

Sola kommune

Forsand kommune

Strand kommune

Hjelmeland kommune

Rennesøy kommune

Finnøy kommune

Kvitsøy kommune

Sauda kommune

Suldal kommune

Karmøy kommune

Sandnes kommune

Gjesdal kommune

Time kommune

Klepp kommune

Hå kommune

Eigersund kommune

Sokndal kommune

Bjerkreim kommune

Flekkefjord kommune

Sirdal kommune

Lund kommune

Kvinesdal kommune

Mandal kommune

Lindesnes kommune

Audnedal kommune

Marnardal kommune

Åseral kommune

Farsund kommune
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Lyngdal kommune

Hægebostad kommune

Kristiansand kommune

Søgne kommune

Songdalen kommune

Vennesla kommune

Iveland kommune

Evje og Hornnes kommune

Bygland kommune

Valle kommune

Bykle kommune

Lillesand kommune

Birkenes kommune

Arendal kommune

Froland kommune

Åmli kommune

Grimstad kommune

Tvedestrand kommune

Risør kommune

Gjerstad kommune

Vegårshei kommune

Bergen kommune

Os kommune

Osterøy kommune

Askøy kommune

Øygarden kommune

Fjell kommune

Sund kommune

Austevoll kommune

Stord kommune

Fitjar kommune

Bømlo kommune

Kvinnherad kommune

Haugesund kommune

Utsira kommune

Sveio kommune

Bokn kommune

Tysvær kommune

Vindafjord kommune

Etne kommune

Kvam kommune

Jondal kommune

Fusa kommune
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Samnanger kommune

Tysnes kommune

Voss kommune

Vaksdal kommune

Modalen kommune

Ulvik kommune

Granvin herad

Aurland kommune

Odda kommune

Ullensvang herad

Eidfjord kommune

Meland kommune

Lindås kommune

Radøy kommune

Austrheirn kommune

Fedje kommune

Gulen kommune

Masfjorden kommune

Ålesund kommune

Sula kommune

Giske kommune

Hareid kommune

Ulstein kc mmune

Sande kommune

Herøy kommune

Volda kommune

Vanylven kommune

Ørsta kommune

Stranda kommune

Norddal kommune

Sykkylven kommune

Ørskog kommune

Stor dal kommune

Skodje ko rnmune

Haram kommune

Rauma kommune

Vestnes kommune

Molde kommune

Fræna kommune

Nesset kommune

Midsund kommune

Aukra kommune

Sandøy kommune
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Eide kommune

Kristiansund kommune

Averøy kommune

Smøla kommune

Sunndal kommune

Tingvoll kommune

Gjemnes kommune

Surnadal kommune

Rindal kommune

Halsa kommune

Aure kommune

Vågsøy kommune

Bremanger kommune

Selje kommune

Hornindal kommune

Eid kommune

Stryn kommune

Førde kommune

Naustdal kommune

Gloppen kommune

Jolster kommune

Sogndal kommune

Leikanger kommune

Luster kommune

Årdal kommune

Lærdal kommune

Vik kommune

Balestrand kommune

Flora kommune

Solund kommune

Hyllestad kommune

Fjaler kommune

Gaular kommune

Askvoll kommune

Høyanger kommune

Trondheim kommune

Rissa kommune

Leksvik kommune

Ørland kommune

Bjugn kommune

Åfjord kommune

Roan kommune

Hemne kommune

11



Melhus kommune

Hitra kommune

Snillfjord kommune

Frøya kommune

Midtre Gauldal kommune

Orkdal kommune

Agdenes kommune

Meldal kommune

Oppdal kommune

Skaun kommune

Røros kommune

Holtålen kommune

Rennebu kommune

Stjørdal kommune

Meråker kommune

Klæbu kommune

Malvik kommune

Selbu kommune

Tydal kommune

Levanger kommune

Frosta kommune

Verdal kommune

Inderøy kommune

Steinkjer kommune

Osen kommune

Namdalseid kommune

Snåsa kommune

Flatanger kommune

Verran kommune

Namsos kommune

Fosnes kommune

Overhalla kommune

Grong kommune

Lierne kommune

Namsskogan kommune

Røyrvik kommune

Vikna kommune

Nærøy kommune

Høylandet kommune

Bindal kommune

Leka kommune

Bodø kommune

Værøy kommune
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Røst kommune
Beiarn kommune
Gildeskål kommune
Meløy kommune
Rødøy kommune
Fauske kommune
Sørfold kommune
Saltdal kommune
Steigen kommune
Hamarøy kommune
Vågan kommune
Vestvågøy kommune
Flakstad kommune
Moskenes kommune
Sortland kommune
Lødingen kommune
Øksnes kommune
Hadsel kommune
Bø kommune
Andøy kommune
Narvik kommune
Evenes kommune
Ballangen kommune
Tysfjord kommune
Rana kommune
Hemnes kommune
Vefsn kommune
Grane kommune
Hattfjelldal kommune
Nesna kommune
Lurøy kommune
Træna kommune
Alstahaug kommune
Dønna kommune
Herøy kommune
Leirfjord kommune
Brønnøy kommune
Sømna kommune
Vevelstad kommune
Vega kommune
Storfjord kommune
Balsfjord kommune
Lyngen kommune
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Karlsøy kommune
Kåfjord komune-Gaivuotna Suohkan
Nordreisa kommune
Kvænangen kommune
Skjervøy kommune
Tromsø kommune
Tranøy kommune
Lenvik kommune
Sørreisa kommune
Dyrøy kommune
Målselv kommune
Salangen kommune
Lavangen kommune
Bardu kommune
Torsken kommune
Berg kommune
Bjarkøy kommune
Skånland kommune
Tjeldsund kommune
Ibestad kommune
Gratangen kommune
Kvæfjord kommune
Harstad kommune
Alta kommune
Kautokeino kommune
Loppa kommune
Hasvik kommune
Hammerfest kommune
Kvalsund kommune
Måsøy kommune
Porsanger kommune
Karasjohka gielda-
Nordkapp kommune
Gamvik kommune
Lebesby kommune
Vadsø kommune
Unjarrga Gielda-
Tana kommune - Deatnu Gielda
Sør-Varanger kommune
Vardø kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
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Kopimottagere:
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Troms fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Helsedirektoratet
Politidirektoratet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Motorola Solutions Norway AS
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
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Nesset formannskap 06.06.2013

Nesset kommunestyre 20.06.2013

Ny renovasjonsforskrift for RIR-kommunene - endelig vedtak

Vedlegg
1 Ny forskrift
2 Høringsuttalelse, Nesset kommune
3 Høringsuttalelse, Molde kommune
4 Høringsuttalelse, Aukra kommune
5 Høringsdokument
6 Høringsuttalelse MEF (Maskinentreprenørenes forbund)

Rådmannens innstilling

Kommunestyret vedtar ny renovasjonsforskrift som framlagt. 

Forskriften trer i kraft så snart alle RIR-kommunene har gjort tilsvarende vedtak, og forskriften er 
kunngjort i Norsk Lovtidend.

Saksopplysninger

I henhold til Forurensningsloven (§ 30) kan kommunen fastsette egen forskrift for renovasjon. RIR-
kommunene har hatt en slik forskrift siden oktober 1999. Det sentrale lovverket er endret siden da, det 
samme har praksis på noen av områdene som forskriften regulerer. Det er derfor nødvendig å revidere 
forskriften. I følge selskapsavtalen for RIR IKS skal eierkommunene ha likelydende forskrifter for 
renovasjon.

Den største endringen i den nye forskriften er at tømming av slamavskillere, tette tanker mv. er tatt ut 
og vil komme i egen forskrift. Arbeidet med en egen slamforskrift er ikke sluttført, slik at denne vil 
komme til vedtak senere, etter en ny høringsrunde. Som det framgår av høringsuttalelsen fra Molde 



kommune kan det være hensiktsmessig å se behovet for oppfølging/tilsyn med de private avløpsanlegg 
og ansvar for utslippstillatelser sammen med tømming av slike anlegg.
Ellers er forskriften forenklet mest mulig. Bl.a. er 7 sider med kommentarer til den forrige forskriften 
tatt ut. I forbindelse med den juridiske kvalitetssikringen framgår det at kommentarene bare er å 
betrakte som interne retningslinjer for RIRs praktisering av forskriften.

I forskriften brukes begrepet «kommunen» som avhengig av delegasjonsvedtak i kommunen kan være 
RIR IKS. Det vil si at forskriften åpner for at eierkommunene står fritt i om de vil delegere til RIR 
eller ikke, oppgaver i forbindelse med renovasjon. Ett eksempel på en slik oppgave er behandling av 
dispensasjonssøknader i § 12.

Konsekvenser.
Siden endringene mest er av språklig karakter, er det ingen nye økonomiske eller administrative 
direkte konsekvenser av denne forskriften. Forskriften åpner imidlertid for at kommunen kan delegere 
flere oppgaver til RIR. Om flere kommuner gjør dette, er det rimelig å tro at det vil ligge 
stordriftsfordeler i dette. For styret og representantskapet i RIR har det vært viktig at tjenestene er like 
for alle abonnenter, uavhengig av hvilken kommune han/hun bor i. Når det gjelder 
dispensasjonsbehandling blir denne som nevnt i dag utført i den enkelte kommune og gir da naturligvis 
noe ulik praksis i slike saker.

Høringsuttalelser.
Forskriften ble lagt ut til offentlig høring i juni 2012 med høringsfrist 15.09.2012. Innen fristen var det 
kommet 3 uttalelser; RIRs administrasjon har behandlet uttalelsene og gitt sine kommentarer i kursiv.

1. Molde kommune.
Molde kommune har 2 innvendinger mot høringsforslaget:

- Kommunen må være klageorgan.

RIR oppfatter innvendingen som relevant for de vedtak som er fattet i kommunen, men siden 

forskriften åpner for at RIR også kan fatte enkeltvedtak dersom kommunen har overlatt dette til RIR, 

må teksten gi rom for at ulike forvaltningsorgan kan behandle en klage. Teksten er skrevet om. 

Innvendingen anses derfor imøtekommet.

- Egen forskrift for slamtømming.

Etter samtaler med alle kommunene, bl. a. møte med rådmennene konkluderte RIR med at Moldes 

krav ble etterkommet. Det blir derfor igangsatt et eget arbeid med å utvikle en ny forskrift for 

slamområdet. Innvendingen er imøtekommet.

2. Nesset kommune.
Nesset kommune har 3 innvendinger mot høringsforslaget:

- Hytterenovasjon i tettbygd strøk.

RIR har gjennom lengre tid diskutert løsning på renovasjon for hytter/fritidshus i tettbygd strøk, 

spesielt med Nesset kommune i forbindelse med Eidsvåg sentrum. RIR sin holdning har tidligere vært at 

disse må ha (og betale for) standard husholdningsrenovasjon. Grunnen for dette er at det ikke er 

praktisk mulig å ha hyttecontainere i tettbygd strøk. Misbruk av slike containere er ikke mulig å unngå. 

RIR tar nå Nessets kommentar til følge og tar den omstridte setningen ut. RIR vil i stedet for å 

forskriftsfeste standardabonnement for hytter i tettbygd strøk, i samarbeid med den enkelte kommune 

utarbeide andre løsninger, basert på standard dunkstørrelse.

- Klagebehandling i kommunen.

Teksten er skrevet om. Se kommentar under Moldes høringssvar.

- Hyttecontainere må kunne settes ut i tettbygd strøk.



Innvendingen refererer seg til kommentarene til forskriften. Kommentarene er tatt ut.

3. Maskinentreprenørenes forbund.
MEF har 1 innvending mot høringsforslaget.

- Ønsker en åpnere formulering i § 4 om innsamlingsansvaret.

RIR har ingen innvendinger til en slik endret formulering. Teksten er endret.

Etter fristen har det kommet 1 uttalelse som også er kommentert.

4. Aukra kommune.
Aukra kommune har i saksframlegg merknader til 3 av paragrafene og gjennom vedtak i 
formannskapet et krav om at forskriften utarbeides på nynorsk.
Slik RIR forstår Lov om målbruk i offentleg teneste (§ 5) er RIR i sin kommunikasjon bundet av denne 
loven, men når RIR skal uttale seg felles på vegne av de 7 kommunene, kommer § 7 til anvendelse. Her 
sies det at da skal «fleirtalsmålforma» benyttes. I våre kommuner blir dette bokmål. Det vil dessuten 
ikke bli godkjent som én likelydende forskrift av Norsk Lovtidend dersom det lages en nynorsk og en 
bokmålsvariant av forskriften. RIR kan derfor ikke se at vi kan imøtekomme kravet fra Aukra 
kommune.

- Abonnentenes ansvar for plassering av beholderne i § 5.

Oppsamlingsenhetene skal plasseres maksimalt 3 meter fra vegkant. Dette har vært praksis i mange år 
og ble innført i forbindelse med bruk av sidelaster på noen av renovasjonsbilene. Hentearmen på en 
slik sidelaster har maks rekkevidde 3 m. RIR ser ikke noen annen mulighet enn at ansvaret ligger på 
abonnenten for at oppsamlingsenheten (beholderen) plasseres tilgjengelig på plant underlag, slik at 
den ikke velter og at renovatøren kan få tak i den. Merknaden ikke imøtekommet.

- Abonnentenes ansvar for skadet/bortkommet beholder i § 6.

Det er ikke her foreslått noen endring i forskriften. RIR har plassert ut store verdier i 
oppsamlingsutstyr og må overlate tilsynet med dette utstyret til abonnenten. De fleste skader på 
utstyret skyldes i praksis renovatørens håndtering av dunkene, og erstattes da også av renovatøren. 
Merknaden ikke imøtekommet.

- Uenig i at én abonnent står som ansvarlig ved deling av abonnement i § 9.

For ansvaret for oppsamlingsutstyret og plassering på hentedag (se ovenfor) vil RIR kun ha én person 
å forholde seg til. Noe annet vil kunne bli svært vanskelig, siden RIR ikke vil gå inn i en diskusjon om 
hvem som er ansvarlig i en slik situasjon. Når det gjelder størrelsen på gebyret blir dette naturlig nok 
ikke forskriftsfestet. De ulike satsene er forøvrig opp til kommunestyret årlig å bestemme, og alle 
kommunene avviker i dag fra RIRs forslag (standardabonnement). Men ved deling av abonnement er 
det rimelig at hver av delene betaler mer enn halvparten. Av erfaring vil en slik dunk inneholde mer 
avfall/være fullere enn et vanlig abonnement. Merknaden ikke imøtekommet.

Vurdering

RIR har utarbeidet forslag til ny forskrift som tidligere har vært ute på høring. Nesset kommune gav 
den gang høringsuttalelse til forslaget og hadde 3 innvendinger til forslag til ny renovasjonsforskrift. 
Alle innvendingene ble tatt til følge.

Den nye renovasjonsforskriften som nå ønskes vedtatt er vesentlig forenklet og tilpasset dagens drift 
og regelverk. Det vil være enklere for abonnentene og kommunene og forholde seg til den nye 



forskriften. Det at slamdelen av forskriften er tatt ut, er bare en fordel. Slam er et eget fagområde og 
det er naturlig at det er separate forskrifter. 

Økonomiske konsekvenser

Ny forskrift vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for Nesset kommune.

Betydning for folkehelse
Ingen betydning.
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FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON FOR RIR - KOMMUNENE 

 

Forskriften er vedtatt av kommunestyrene i RIR-kommunene med likelydende vedtak og i henhold til 
Forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6, §§ 30, 33, 34, 79 og 83, sist endret ved lov av 27. juni 2008 nr.71 og 
RIR´s selskapsavtale §§ 2 og 4, slik: 
 
Aukra     ..-..-2013    Eide        ..-..-2013 
Fræna     ..-..-2013    Gjemnes ..-..-2013 
Midsund ..-..-2013    Molde     ..-..-2013 
Nesset    ..-..-2013 
 
 
 
 
§ 1  FORMÅL 
 
Forskriften har som formål å sikre en miljømessig og økonomisk forsvarlig oppsamling, innsamling, transport og 
sluttbehandling av avfall, fremme avfallsreduksjon og legge til rette for gjenvinning gjennom kildesortering i RIR 
-kommunene.  
 
 
§ 2 VIRKEOMRÅDE 
 
Forskriften gjelder i hele kommunen og omfatter husholdningsavfall og farlig avfall fra husholdningene. Den 
tvungne renovasjonen gjelder all permanent og midlertidig bebygget eiendom. 
 
 
§ 3 DEFINISJONER 
 

 Kommunen: Innbyggerens kommune eller RIR etter delegasjon. 
 Avfall: Kasserte gjenstander eller stoffer. 
 Abonnent: Eier eller fester av eiendom eller seksjon. 
 Abonnementsenhet 

1. En boenhet bestående av kjøkken, oppholdsrom, sanitærenhet og egen inngang som definert i 
byggeforskriftene og Byggedetaljblad.  

2. To eller flere hybler som deler kjøkken og sanitærrom. 
3. Hytte eller fritidshus, campingvogner permanent oppsatt. 

 Bringesystem: Oppsamlingsenheter står sentralt og betjener mange abonnenter eller avfallsbesittere, 
f.eks. beholder for glass, metall eller tekstiler. Abonnenten bringer de enkelte avfallsfraksjoner til disse 
beholdere. 

 Hentesystem. De enkelte avfallsfraksjoner hentes hos abonnenten. 
 Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, også større løsøre som inventar og lignende.  
 Hjemmekompostering: Husholdningen tar hånd om alt sitt matavfall ved å kompostere i egen 

kompostbinge. 
 Kildesortering: Abonnenten sorterer og legger avfallsfraksjoner f.eks. papir, i oppsamlingsenhet 

bestemt for denne fraksjon. 
 Kjørbar vei: Offentlig eller privat veg som er åpen for alminnelig ferdsel, kan trafikkeres av 

renovatørens kjøretøy og har snuplass minimum etter Statens Vegvesens standard for liten lastebil.  
 Farlig avfall: Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med husholdningsavfall fordi det 

kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr. 
 Oppsamlingsenhet: Beholdere, sekker, bokser og containere. 
 Renovatør: Firma eller person som henter avfall og bringer det til godkjent mottak. 
 Risikoavfall: Smittefarlig eller potensielt smittefarlig avfall. 
 RIR: Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 
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§ 4 INNSAMLING  
 
RIR er ansvarlig for at innsamling av husholdningsavfall blir foretatt i henhold til det til enhver tid gjeldende 
regelverk. 
RIR stiller oppsamlingsenheter for restavfall og sorterte avfallsfraksjoner til disposisjon for abonnentene. 
 
Oppsamlingsenhetene tømmes med faste intervaller som er bestemt av RIR. Endringer som følge av helligdager 
og offentlige høytidsdager kunngjøres gjennom dertil egnede media; hjemmeside, aviser ol. Tømmeintervallene 
kan fravikes.  
 
RIR holder abonnentene løpende orientert om alle endringer. 
 
Innsamlingen skal foregå på en slik måte at det ikke medfører ulempe i form av støy, støv eller lukt o.l. 
Renovatøren skal bringe oppsamlingsenheter på hjul tilbake til hentestedet jfr. § 5. Eventuelt søl fra tømmingen 
skal fjernes av renovatøren. 
Hver abonnent skal ha tilstrekkelige oppsamlingsenheter for avfall.  
 
 
§ 5 HENTESTED 
 
Hentestedet skal være ved kjørbar vei og maksimalt 3 m fra vegkant. 
 
Ved annen plassering av oppsamlingsenhetene plikter abonnenten selv å bringe avfallet frem til vegkant på 
hentedagen. 
Abonnenten plikter å sikre avfallet mot fugler, dyr, vind eller annet som kan spre avfallet. Oppsamlingsenheten 
må ikke overfylles. På beholderne skal lokket være lukket tett til. 
 
Hentestedet skal være lett tilgjengelig og beholderne skal være plassert på plant underlag. Adkomsten skal være 
fri for hindringer, brøytet og om nødvendig sandstrødd. 
 
Avfall skal kunne tømmes med bil med sidelaster der dette er varslet. 
 
 
§ 6 OPPSAMLINGSENHETENE 
 
RIR bestemmer størrelse og type på oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsenhetene er RIRs eiendom.  
 
Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenhetene er i samsvar med disse forskriftene.  
 
Abonnenten svarer for skade eller slitasje som ikke er forårsaket av normal bruk og må også erstatte bortkommet 
eller ødelagte beholdere. Abonnenten må selv utføre renhold av beholderne. 
 
 
§ 7 AVFALLSROM 
 
Avfallsrom skal ha direkte inngang fra gate eller gårdsplass og ha golv i terrenghøyde. Dører og porter som må 
passeres skal være utstyrt med stoppere som enkelt kan låse dør/port i åpen stilling. Adkomsten skal være fri for 
hindringer som trappetrinn, fortauskanter ol. Dørterskler tillates ikke.  
 
Hvis abonnenten selv ikke ordner med opplåsing av dører, porter ol. skal det treffes avtale med RIR om 
utlevering av nøkler. Tap av nøkler erstattes kun med verdien av selve nøklene. 
 
 
§ 8 KILDESORTERING 
 
Innsamling og behandling av avfall skjer etter prinsippet om kildesortering. 
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Kildesorteringen baseres på en kombinasjon av hente- og bringesystem. Abonnenten plikter å sortere avfallet i de 
fraksjoner som RIR til enhver tid bestemmer. En ikke uttømmende liste over avfallsfraksjoner som omfattes av 
kildesorteringen er: Papir, papp, drikkekartonger og andre typer pappemballasje, plastemballasje, 
glassemballasje, metallemballasje, klær og tekstiler, organisk kjøkkenavfall, farlig avfall, restavfall.  
 
I oppsamlingsenhetene må det bare legges den type avfall enheten er bestemt for. RIR sin kildesorteringshåndbok 
sier hva som til enhver tid skal i hvilken type oppsamlingsenhet. I restavfallsbeholderen må det ikke legges: 
flytende avfall, varm aske, jord, eksplosiver, selvantennende eller etsende stoffer, medisinrester og stoffer som er 
definert som farlig avfall. 
 
Medisinrester bringes tilbake til salgsstedet; apotek, legekontor mv.  
 
 
§ 9 ABONNEMENT 
 
Årlige gebyrvedtak i kommunestyret bestemmer de ulike abonnementstyper. Enhver abonnementsenhet skal 
benytte det oppsamlingsutstyr som RIR stiller til disposisjon. 
 
Abonnementet dekker kun avfallsmengder som rommes i oppsamlingsenhetene. Større gjenstander som ikke kan 
legges i oppsamlingsenhetene skal bringes til RIRs miljøstasjoner. 
 
Flere abonnementsenheter organisert som borettslag eller lignende innenfor et konsentrert område, kan benytte 
felles oppsamlingsenheter. 
Kommunen kan bestemme at abonnenter i et område skal benytte felles oppsamlingsenheter. 
 
Kommunen kan tillate at abonnent i enebolig m/utleieenhet kan nytte felles oppsamlingsenheter som dekker 
renovasjonsbehovet.  
 
To abonnenter kan etter søknad gå sammen om ett felles standardabonnement. En abonnent i fellesabonnementet 
må stå som ansvarshavende overfor kommunen. Abonnentene må ha naturlig naboskap. Om avfallsmengden ikke 
rommes i oppsamlingsenhetene til et standardabonnement, kan man ikke ha ett felles abonnement. 
 
Abonnent som har egnet plass, kan etter søknad inngå avtale med kommunen om kompostering av organisk 
avfall. Kommunen kan fastsette nærmere vilkår. 
 
 
§ 10 BESTEMMELSER OM GEBYR 
 
Eier eller fester av eiendom plikter å betale gebyr for tjenester pålagt etter denne forskrift. Gebyret med eventuelt 
tillegg av renter og omkostninger er sikret ved lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt ved for sen 
betaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr. 29, § 
26 og 27 tilsvarende. 
 
Også for eiendommer som ikke nyttes eller ikke er bebodd vil gebyrplikten gjelde. Hvis bygningen er avstengt, 
vann- og kloakk frakoplet, eventuelt slamavskiller frakoplet, kan gebyrplikten frafalles. 
 
Hytter og fritidshus har egen renovasjonsordning og gebyr. Ved utleie eller annet utstrakt bruk kan disse ha gebyr 
som for ordinær renovasjon.  
 
Abonnenten plikter omgående å melde fra til kommunen om forhold som har betydning for fastsettelse av 
gebyrets størrelse. 
 
 
§ 11 FASTSETTING AV GEBYR 
 
Kommunestyret vedtar hvert år et gebyrregulativ for de tjenester som er pålagt etter denne forskrift.  
For avfall kan regulativet ha ulike satser for enkelte kildesorterte fraksjoner. 
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Abonnenter med avtale om hjemmekompostering etter § 10, betaler redusert gebyr som står i forhold til spart 
håndtering av matavfallet. 
For abonnenter i fellesabonnement skal gebyr betales av hver abonnent i forhold til antall deltakere og aktuelle 
tjenester. 
 
Gebyrplikten løper fra den måned eiendommen blir tatt i bruk.  
 
 
§ 12. DISPENSASJONER 
 
Kommunen kan etter søknad ved spesielle tilfelle, gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften. 
 
 
§ 13 OVERTREDELSE 
 
Overtredelse av denne forskrift vil kunne være straffbart etter forurensningsloven § 78 og 79. 
 
Etterkommer ikke abonnenten plikter og pålegg gitt med hjemmel i denne forskrift kan overtredelse straffes med 
tvangsmulkt. 
 
Tvangsmulkten forfaller forskuddsvis for hvert påbegynt kvartal inntil forholdene er rettet. 
 
 
§ 14 KLAGEADGANG 
 
Enkeltvedtak truffet etter bestemmelser i denne forskrift kan i h.h.t. Forvaltningsloven § 28 påklages. Klagen 
fremsettes for det forvaltningsorganet som har truffet vedtaket. 
Klage på vedtak etter § 13, 2. ledd har ikke oppsettende virkning med mindre vedtaket sier noe annet. 
 
 
§ 15 IKRAFTTREDELSE 
 
Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtidend. Denne forskrift erstatter fra samme tidspunkt de deler 
som omhandler renovasjon i Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker mv. i RIR-
kommunene av 10.10.1999. 
 









































































Aukra kommune
Teknikk, eigedom og brann

Arkivsak: 2012/1014-1

Arkiv: 026

Saksbeh: Terje Urdshals

Dato: 31.10.2012

Saksframlegg

Utv.saksnr Utval Møtedato
140/12 Formannskapet 05.11.2012

UTTALE TIL NY RENOVASJONSFORSKRIFT

Rådmannen si tilråding:

Formannskapet ber om at merknadene under utgreiinga vert etterkome.

Føresegna må utarbeidast på nynorsk. Krav til nynorsk gjeld elles for all skriftleg aktivitet, 
klagebehandling, informasjonsmateriell og liknande, som skal ut til abonnetar i Aukra 
kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.11.2012 

Behandling

Tilrådinga frå rådmannen vart samrøystes vedtatt

Vedtak

Formannskapet ber om at merknadene under utgreiinga vert etterkome.

Føresegna må utarbeidast på nynorsk. Krav til nynorsk gjeld elles for all skriftleg aktivitet, 
klagebehandling, informasjonsmateriell og liknande, som skal ut til abonnentar i Aukra 
kommune.

Vedlegg:

Brev frå RIR jnr. 06/938-48 vedlagt høyringsbrev og utkast til føresegner.



Vedlegg

1 Brev frå RIR jnr. 06/938-48,  vedlagt høyringsbrev og utkast til 
føresegner

Særutskrift:  RIR

Bakgrunn:

I høyringsbrevet er det sett frist for uttale til 15. september. På grunn av ein inkurie er ikkje 
høyringsutkastet lagt fram for politisk behandling til rett tid. 

Utgreiing:

Administrasjonen har nokre merknader til føresegna slik ho ligg føre.

§ 5

Dei to siste setningane om ansvar for abonnenten kan vel ikkje gjelde for abonnenten når 
hentestaden av selskapet og den er definert til å være innafor areal til off.veg. Løysinga er 
selskapet sitt val. Innafor areal til off.veg er det vegeigar som er ansvarleg for tilhøva.

§ 6

Her kan vel heller ikkje ansvaret leggast på abonnenten for skade og tap som skjer når selskapet 
sine behaldarar står ved offentleg veg. Løysinga er selskapet sitt val.

Vegeigar og dei som ferdast på vegane er ansvarsobjekta her. Innafor denne realiteten er det at 
selskapet må operere og ha risiko dersom skadevoldar ikkje vert funne. 

§ 9 Det må være feil at ein abonnent skal stå ansvarleg når dei vert fakturert kvar for seg.

Jfr RIR sine prisar for 2013 er eit standard.abb kr. 3010,- pr husstand. Ved deling med nabo
er standard abonnentet kr 2.107,-. Prisen skal vel være kr. 1.505,-.

Under kommentar til paragrafer på side 5, står det da også «dele på ett gebyr».

Dagfinn Aasen Terje Urdshals
Rådmann Teknisk sjef

Rett utskrift 06.11.12

Anita Raknes Otterlei
Formannskapssekr.
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FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON, TØMMING AV 
SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER MV. FOR RIR  KOMMUNENE 
 

Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. 
Forskriften er vedtatt av kommunestyrene i RIR-kommunene med likelydende vedtak og med 
hjemmel i Forurensingsloven av 13. mars 1981 nr. 6, §§ 26, 30, 33, 34, 79 og 83, sist endret 
ved lov av 27. juni 2008 nr.71 og RIR´s selskapsavtale §§ 2 og 4, slik: 
 
Aukra     ..-..-2012    Eide        ..-..-2012 
Fræna     ..-..-2012    Gjemnes ..-..-2012 
Midsund ..-..-2012    Molde     ..-..-2012 
Nesset    ..-..-2012 
 
Forskriften trer i kraft ..-..-2013. 
 
 
 
 
DEL 1: RENOVASJON 
 
 
§ 1  FORMÅL 
 
Forskriften har som formål å sikre en miljømessig og økonomisk forsvarlig oppsamling, innsamling, transport 
og sluttbehandling av avfall, fremme avfallsreduksjon og legge til rette for gjenvinning gjennom kildesortering i 
RIR -kommunene.  
 
 
§ 2 VIRKEOMRÅDE 
 
Forskriften gjelder i hele kommunen og omfatter husholdningsavfall og farlig avfall fra husholdningene, 
tømming av slamavskillere og tette tanker. Den tvungne renovasjonen gjelder all permanent og midlertidig 
bebygget eiendom. 
 
 
§ 3 DEFINISJONER 
 

• Kommunen: Innbyggerens kommune eller RIR etter delegasjon. 
• Avfall: Kasserte gjenstander eller stoffer. 
• Abonnent: Eier eller fester av eiendom eller seksjon. 
• Abonnementsenhet 

1. En boenhet bestående av kjøkken, oppholdsrom, sanitærenhet og egen inngang som definert i 
byggeforskriftene og Byggedetaljblad.  

2. To eller flere hybler som deler kjøkken og sanitærrom. 
3. Hytte eller fritidshus, campingvogner permanent oppsatt. 

• Bringesystem: Oppsamlingsenheter står sentralt og betjener mange abonnenter eller avfallsbesittere, 
f.eks. beholder for glass, metall eller tekstiler. Abonnenten bringer de enkelte avfallsfraksjoner til disse 
beholdere. 

• Hentesystem. De enkelte avfallsfraksjoner hentes hos abonnenten. 
• Husholdningsavfall: Avfall fra private husholdninger, også større løsøre som inventar og lignende.  
• Hjemmekompostering: Husholdningen tar hånd om alt sitt matavfall ved å kompostere i egen 

kompostbinge. 
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• Kildesortering: Abonnenten sorterer og legger avfallsfraksjoner f.eks. papir, i oppsamlingsenhet 
bestemt for denne fraksjon. 

• Kjørbar vei: Offentlig eller privat veg som er åpen for alminnelig ferdsel, kan trafikkeres av 
renovatørens kjøretøy og har snuplass minimum etter Statens Vegvesens standard for liten lastebil.  

• Farlig avfall: Avfall som ikke kan behandles sammen med vanlig avfall fordi det kan medføre 
alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr. 

• Oppsamlingsenhet: Beholdere, sekker, bokser og containere. 
• Renovatør: Firma eller person som henter avfall eller slam og bringer det til godkjent mottak. 
• Risikoavfall: Smittefarlig eller potensielt smittefarlig avfall. 
• RIR: Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS 

 
 
§ 4 INNSAMLING  
 
RIR utfører innsamling av husholdningsavfallet. 
RIR stiller oppsamlingsenheter for restavfall og sorterte avfallsfraksjoner til disposisjon for abonnentene. 
 
Oppsamlingsenhetene tømmes med faste intervaller som er bestemt av RIR. Endringer som følge av helligdager 
og offentlige høytidsdager kunngjøres gjennom dertil egnede media; hjemmeside, aviser ol. Tømmeintervallene 
kan fravikes.  
 
RIR holder abonnentene løpende orientert om alle endringer. 
 
Innsamlingen skal foregå på en slik måte at det ikke medfører ulempe i form av støy, støv eller lukt o.l. 
Renovatøren skal bringe oppsamlingsenheter på hjul tilbake til hentestedet jfr. § 5. Eventuelt søl fra tømmingen 
skal fjernes av renovatøren. 
Hver abonnent skal ha tilstrekkelige oppsamlingsenheter for avfall.  
 
 
§ 5 HENTESTED 
 
Hentestedet skal være ved kjørbar vei og maksimalt 3 m fra vegkant. 
 
Ved annen plassering av oppsamlingsenhetene plikter abonnenten selv å bringe avfallet frem til vegkant på 
hentedagen. 
Abonnenten plikter å sikre avfallet mot fugler, dyr, vind eller annet som kan spre avfallet. Oppsamlingsenheten 
må ikke overfylles. På beholderne skal lokket være lukket tett til. 
 
Hentestedet skal være lett tilgjengelig og beholderne skal være plassert på plant underlag. Adkomsten skal være 
fri for hindringer, brøytet og om nødvendig sandstrødd. 
 
Avfall skal kunne tømmes med bil med sidelaster der dette er varslet. 
 
 
§ 6 OPPSAMLINGSENHETENE 
 
RIR bestemmer størrelse og type på oppsamlingsenhetene. Oppsamlingsenhetene er RIRs eiendom.  
 
Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenhetene er i samsvar med disse forskriftene.  
 
Abonnenten svarer for skade eller slitasje som ikke er forårsaket av normal bruk og må også erstatte bortkommet 
eller ødelagte beholdere. Abonnenten må selv utføre renhold av beholderne. 
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§ 7 AVFALLSROM 
 
Avfallsrom skal ha direkte inngang fra gate eller gårdsplass og ha golv i terrenghøyde. Dører og porter som må 
passeres skal være utstyrt med stoppere som enkelt kan låse dør/port i åpen stilling. Adkomsten skal være fri for 
hindringer som trappetrinn, fortauskanter ol. Dørterskler tillates ikke.  
 
Hvis abonnenten selv ikke ordner med opplåsing av dører, porter ol. skal det treffes avtale med RIR om 
utlevering av nøkler. Tap av nøkler erstattes kun med verdien av selve nøklene. 
 
 
§ 8 KILDESORTERING 
 
Innsamling og behandling av avfall skjer etter prinsippet om kildesortering. 
Kildesorteringen baseres på en kombinasjon av hente- og bringesystem. Abonnenten plikter å sortere avfallet i 
de fraksjoner som RIR til enhver tid bestemmer. En ikke uttømmende liste over avfallsfraksjoner som omfattes 
av kildesorteringen er: Papir, papp, drikkekartonger og andre typer pappemballasje, glassemballasje, 
metallemballasje, klær og tekstiler, organisk kjøkkenavfall, farlig avfall, restavfall.  
 
I oppsamlingsenhetene må det bare legges den type avfall enheten er bestemt for. RIR sin 
kildesorteringshåndbok sier hva som til enhver tid skal i hvilken type oppsamlingsenhet. I restavfallsbeholderen 
må det ikke legges: flytende avfall, varm aske, jord, eksplosiver, selvantennende eller etsende stoffer, 
medisinrester og stoffer som er definert som farlig avfall. 
 
Medisinrester bringes tilbake til salgsstedet; apotek, legekontor mv.  
 
 
§ 9 ABONNEMENT 
 
Årlige gebyrvedtak i kommunestyret bestemmer de ulike abonnementstyper. Enhver abonnementsenhet skal 
benytte det oppsamlingsutstyr som RIR stiller til disposisjon. 
 
Abonnementet dekker kun avfallsmengder som rommes i oppsamlingsenhetene. Større gjenstander som ikke kan 
legges i oppsamlingsenhetene skal bringes til RIRs miljøstasjoner. 
 
Flere abonnementsenheter organisert som borettslag eller lignende innenfor et konsentrert område, kan benytte 
felles oppsamlingsenheter. 
Kommunen kan bestemme at abonnenter i et område skal benytte felles oppsamlingsenheter. 
 
Kommunen kan tillate at abonnent i enebolig m/utleieenhet kan nytte felles oppsamlingsenheter som dekker 
renovasjonsbehovet.  
 
To abonnenter kan etter søknad gå sammen om ett felles standardabonnement. En abonnent i fellesabonnementet 
må stå som ansvarshavende overfor kommunen. Abonnentene må ha naturlig naboskap. Om avfallsmengden 
ikke rommes i oppsamlingsenhetene til et standardabonnement, kan man ikke ha ett felles abonnement. 
 
Abonnent som har egnet plass, kan etter søknad inngå avtale med kommunen om kompostering av organisk 
avfall. Kommunen kan fastsette nærmere vilkår. 
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DEL 2: SLAM. 
 
§ 10 SEPTIKTANKER, SLAMAVSKILLER, TETTE TANKER 
 
På eiendommer med fast bosetning og virksomhet med toalett tilknyttet slamavskiller, skal slamavskilleren 
tømmes minst hvert annet år. 
For fritidsbebyggelse skal slamavskiller tømmes minst hvert fjerde år. 
 
Tett oppsamlingstank skal tømmes minst en gang pr år. 
Kommunen kan bestemme annen tømmefrekvens hvis forholdene gjør det nødvendig. 
 
 
§ 11 VARSEL OM TØMMING 
 
Abonnenten varsles om tømming ved tilskriving. 
Før tømming skal adkomst til slamavskiller mv. være fri for hindring og slamavskiller klargjort for tømming. 
Vinterstid skal adkomsten være brøytet. 
 
Tømming skal utføres slik at beboer ikke sjeneres unødig av støy, lukt o.l. Renovatøren skal forlate 
slamavskiller i lukket stand og grinder, porter og dører skal lukkes. 
 
 
§ 12 INSPEKSJON 
 
Kommunen kan befare og kontrollere så vel anlegg under utførelse som eksisterende anlegg. 
 
 
 
 
DEL 3: GENERELLE BESTEMMELSER 
 
 
§ 13 BESTEMMELSER OM GEBYR 
 
Eier eller fester av eiendom plikter å betale gebyr for tjenester pålagt etter denne forskrift. Gebyret med 
eventuelt tillegg av renter og omkostninger er sikret ved lovbestemt pant etter pantelovens § 6-1. Om renteplikt 
ved for sen betaling og inndrivelse av gebyr gjelder reglene i lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 
1975 nr. 29, § 26 og 27 tilsvarende. 
 
Gebyr for slamtømming kan fastsettes som årlig gebyr, selv om tømming gjennomføres sjeldnere enn hvert år. 
Ekstratømming faktureres særskilt. 
 
Også for eiendommer som ikke nyttes eller ikke er bebodd vil gebyrplikten gjelde. Hvis bygningen er avstengt, 
vann- og kloakk frakoplet, eventuelt slamavskiller frakoplet, kan gebyrplikten frafalles. 
 
Hytter og fritidshus har egen renovasjonsordning og gebyr. Ved utleie eller annet utstrakt bruk kan disse ha 
gebyr som for ordinær renovasjon. I områder regulert til bolig eller i annen tettbebyggelse har 
fritidseiendommene renovasjonsgebyr som for ordinær renovasjon. 
 
Abonnenten plikter omgående å melde fra til kommunen om forhold som har betydning for fastsettelse av 
gebyrets størrelse. 
 
 
§ 14 FASTSETTING AV GEBYR 
 
Kommunestyret vedtar hvert år et gebyrregulativ for de tjenester som er pålagt etter denne forskrift.  
For avfall kan regulativet ha ulike satser for enkelte kildesorterte fraksjoner. 
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Abonnenter med avtale om hjemmekompostering etter § 10, betaler redusert gebyr som står i forhold til spart 
håndtering av matavfallet. 
For abonnenter i fellesabonnement skal gebyr betales av hver abonnent i forhold til antall deltakere og aktuelle 
tjenester. 
 
Gebyrplikten løper fra den måned eiendommen blir tatt i bruk.  
 
 
§ 15. DISPENSASJONER 
 
Kommunen kan etter søknad ved spesielle tilfelle, gi dispensasjon fra bestemmelsene i denne forskriften. 
 
 
§ 16 OVERTREDELSE 
 
Overtredelse av denne forskrift vil kunne være straffbart etter forurensningsloven § 78 og 79. 
 
Etterkommer ikke abonnenten plikter og pålegg gitt med hjemmel i denne forskrift kan overtredelse straffes med 
tvangsmulkt. 
 
Tvangsmulkten forfaller forskuddsvis for hvert påbegynt kvartal inntil forholdene er rettet. 
 
 
§ 17 KLAGEADGANG 
 
Enkeltvedtak truffet av RIRs sin administrasjon etter bestemmelser i denne forskrift kan påklages i h.h.t. 
Forvaltningsloven § 28. Klagen stiles til RIR sin klagenemnd. Klage på vedtak etter forurensningsloven § 20 2. 
ledd har ikke oppsettende virkning med mindre vedtaket sier noe annet. 
 
 
 
KOMMENTAR TIL PARAGRAFER 
 
Til § 1 
Forskriftens formål er å sikre en til enhver tid miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering i tråd med de 
bestemmelser som blir gitt av sentrale forurensningsmyndigheter. 
 
Til § 3. 
Her er sentrale begreper og ord nyttet i forskriften forklart nærmere. Listen over ord er ikke uttømmende. 
 
Til § 5 
Kjørbar vei defineres som vei med gjennomkjøring eller med snuplass for liten lastebil.  
 
Til § 9 
Abonnementsgebyret er utregnet etter det volumet som rommes i oppsamlingsenhetene. Renovatøren er derfor 
ikke forpliktet til å ta med avfall som er satt fram ved siden av/i tillegg til dunken/sekken. 
Om det blir godkjent at to naboer kan gå sammen for å dele et abonnement (dele på ett gebyr), må det samlede 
avfallet rommes i ett sett med standardbeholdere. Om det er behov for større beholder for en avfallstype kan de 
ikke slå seg sammen. 
 
Til § 14 
Hytter bringer sitt avfall til felles oppsamlingsenheter. I tettbebygget strøk vil det ikke bli satt ut slike felles 
oppsamlingsenheter for hytter. Erfaringen viser at slike dunker vil bli misbrukt. For å sikre at hytter i sentrale 
strøk har renovasjon, må slike ha ordinært abonnement. 
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Til § 15 
Gebyret beregnes på grunnlag av kostnadene ved avfallsordningen slik som administrasjon, 
innsamlingskostnader og andre driftsutgifter, faste kostnader ved behandlingsanlegg mv. Gebyret beregnes etter 
selvkostprinsippet, og overskudd/underskudd skal regnes inn i fremtidige gebyr. 
 
Til § 16 
Overtredelse av forskriften f.eks. ved sammenblanding av fraksjoner eller forurensing av disse med restavfall, 
har betydelige kostnadsmessige konsekvenser. Etterkommes ikke pålegg umiddelbart er behovet for å kunne 
sette inn reaksjonsmidler uten å vente på utfall av klagesak åpenbar. 
 
 
Til § 17 
Ikke oppsettende vil si at klager ikke kan utsette å følge pålegg eller med å betale tvangsmulkten til klagen er 
avgjort. 
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RIR IKS 
Årøsetervegen 56 
6422 MOLDE 
e-post: rir@rir.no  
 
 
 
 
 
 Dato: 12.september 2012 
 Deres ref:  
 Vår ref: RAa\120913 
 
 
REVIDERT KOMMUNAL FORSKRIFT FOR RENOVASJON OG SLAMTØMMING FOR 
RIR-KOMMUNENE  
 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) viser til høringsbrev av 24.7.2012.  
 
Vi har bare kommentarer til den foreslåtte § 4 INNSAMLING  
 
Slik det nå er formulert, står det: 
 
§ 4 INNSAMLING  
RIR utfører innsamling av husholdningsavfallet.  
RIR stiller oppsamlingsenheter for restavfall og sorterte avfallsfraksjoner til disposisjon for 
abonnentene.  
 
MEF er i prinsippet imot en utstrakt bruk av enerett i interkommunale selskaper. Eneretten 
følger i dette tilfelle allerede av selskapsavtalen, og kommunenes ansvar for 
husholdningsavfallet er delegert RIR. Vi tror likevel at paragrafen, slik den nå er formulert, 
kan gi grunnlag for å utelukke at en del arbeidsoppgaver kan konkurranseutsettes til private 
firmaer. Det er også en mulighet for at nasjonalt regelverk kan bli endret. For å få en mer 
fleksibel formulering foreslår MEF derfor at paragrafen endres til: 
 
§ 4 INNSAMLING  
RIR er ansvarlig for at innsamling av husholdningsavfall blir foretatt i henhold til det til enhver 
tid gjeldende regelverk. 
RIR stiller oppsamlingsenheter for restavfall og sorterte avfallsfraksjoner til disposisjon for 
abonnentene.  
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Nesset kommune Arkiv: 029/022

Arkivsaksnr: 2009/781-31

Saksbehandler: Ellen Undseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 12/13 23.05.2013

Ferister på Øvre veg

Vedlegg
1 Forkynning av krav om sak for jordskifteretten
2 Underskrevet avtale mellom Nesset kommune og Bjørn Hammervold
3 Rettsbok fra møtet 29.07.10 samt forslag til bruksordning for praktisering av avtale av 24.03.10
4 Utskrift av jordskifterett 29.07.10
5 Forslag til bruksordning
6 Rettsbok
7 Sak 2600-2010-0007 Sjøgarden - dokumenter fra 1970-tallrt
8 Rettsbok

Rådmannens innstilling

Nesset kommune forholder seg til dom i Romsdal jordskifterett/Frostating jordskifteoverrett og 
gjeldende avtale med tilhørende bruksordning for bruk av grindene, og ønsker ikke å etablere ferister 
på Øvre veg.

Etablering av ferister vil påføre Nesset kommune merutgifter. Det vil ikke være en riktig økonomisk 
prioritering å bevilge midler til dette tiltaket, da Nesset kommune allerede har strukket seg ganske 
langt ved å etablere grinder på kryssingspunktet.

Saksopplysninger

Bjørn Hammervold ønsker at det skal etableres ferister på Øvre veg. Bakgrunnen for dette kravet, er at 
han ønsker en tilfredsstillende løsning for driving av ammekyr mellom innmark og utmark. Dagens 
løsning med bommer er ikke en tilfredsstillende løsning for han. Bommene ble montert i henhold til 
vedtak i jordskifteretten og på bakgrunn av vedtaket, ble det inngått en avtale mellom Nesset 
kommune og Bjørn Hammervold datert 24.mars 2010.

Dette har skjedd i saken:



1. Bjørn Hammervold krevde i juni 2009 jordskifte for å få en tilfredsstillende løsning for driving 
av ammekyr mellom innmark på gnr 29 bnr 22 og felles havnegang i utmark

2. Inkaminasjonsmøte avholdes 3.mars 2010.
3. Avtale mellom Nesset kommune og Bjørn Hammervold inngås 24.mars 2010 vedrørende 

oppsetting og vedlikehold av grinder.
4. Møte i jordskifteretten 29.07.2010 – tema for møtet var bruksordning for kryssing med storfe 

over kommunal veg. 
5. Jordskifteretten vedtar 25.08.2010 bruksordning for bommene, basert på avtale inngått 

24.03.2010. 
6. Bjørn Hammervold ved advokat Ole Klanderud, anker vedtaket i jordskifteretten 25.08.2010.
7. Jordskifteoverrettsmøte avholdes 14.04.2011. Til behandling var anke fra Bjørn Hammervold 

ved advokat Ole Klanderud datert 24.09.2010. 
8. Jordskifteoverrettsmøte avholdes 13.05.2011. Jordskifteoverretten mener at Bjørn Hammervold 

ikke er tjent med at avtalen med kommunen blir ugyldig, da vil Hammervold stå igjen med en 
enda dårligere løsning, nemlig at han selv må vokte sine dyr slik at de ikke kommer på avveie. 
Bakgrunnen for denne påstanden, er at grunneierne ga fri grunn til vegen da den ble bygd for et 
halvt århundre siden, og mener det er for seint å kreve godtgjørelser for de hindringer vegen 
påfører eiendommen i dag. Vedtaket fra 25.08.2010 ble opprettholdt uten endringer.

9. Nesset kommune anmelder Bjørn Hammervold i august 2012 for hærverk på offentlig 
eiendom.

10. April 2013 – møte i konfliktrådet.

Vurdering

Øvre veg ble etablert på 60-tallet. I 1974 ble feristene på veien fjernet og utmarksgjerdet flyttet til 
oversiden av veien. Dette etter samtykke fra grunneierne (notat datert 24.06.1974). Bjørn Hammervold
var en av grunneierne som aksepterte at gjerdet skulle flyttes og feristene fjernes. I tillegg foreligger en 
dom fra jordskifteretten som senere er behandlet av jordskifteoverretten om at det skal etableres 
grinder og ikke ferister for driving av dyr over kommuneveien. Det er også utarbeidet en bruksavtale 
for hvordan bommene skal benyttes.

Utfordringen i denne saken er at Bjørn Hammervold ikke forholder seg til bruksavtalen. I henhold til 
avtalen, skal husdyrene normalt drives en gang til utmarka og en gang fra utmarka i beitesesongen. 
Dersom det oppstår en situasjon utover dette, kan dette skje med betjente grinder.

Om våren, når dyrene skal på utmarksbeite, går driving av husdyrene over kommuneveien stort sett 
problemfritt. Om høsten derimot, er det en mye mer krevende situasjon. Det viser seg vanskelig å 
samle alle husdyrene før driving over kommuneveien skjer, og dette må følgelig skje i flere omganger. 
Bjørn Hammervold ønsker at dyrene skal finne veien hjem selv og stenger derfor grindene uten noen 
som helst form for varsling av trafikantene. Dette kan medføre farlige situasjoner og ulemper for 
daglig trafikk, og som vegeier kan ikke Nesset kommune akseptere at vegen stenges uten videre. På 
bakgrunn av dette ønsker Bjørn Hammervold at det igjen etableres ferister på Øvre veg, slik at dyrene 
fritt kan gå mellom innmark og utmark.

Dommen fra jordskifteretten har en gyldighet på 10 år. Denne står, dersom partene i mellomtiden ikke 
kommer fram til andre og bedre løsninger for begge parter. I rettsbok fra Frostating jordskifteoverrett, 
kommer det fram at jordskifteoverretten mener at avtalen som Bjørn Hammervold har inngått med 
Nesset kommune er gunstig for han i forhold til hva Nesset kommune er rettslig forpliktet til å yte og 
at Nesset kommune har strekt seg langt for å bistå Hammervold med kryssingsproblemet, ved å påta 
seg ansvaret for grinder over kommunevegen. I tillegg står det i rettsbok fra Romsdal jordskifterett at 
ingen av de andre partene i saken(grunneiere) ønsker at det skal etableres ferister på veien.



Som følge av at Bjørn Hammervold ikke forholder seg til gjeldende bruksavtale for grindene i
forbindelse med driving av husdyrene fra utmark til innmark, påføres Nesset kommune merarbeid 
hvert år. For Nesset kommune er det likevel uaktuelt å etablere ferister, da vi allerede har strekt oss 
ganske langt (jamfør rettsbok fra Frostating jordskifteoverrett). I tillegg vil etablering av ferister 
medføre en engangskostnad på 180.000 kr eks mva i tillegg til årlige vedlikeholds- og driftsutgifter. 
Det vil heller ikke være rettferdig overfor andre gårdbrukere at kommunen etablerer ferister som følge 
av at gjeldende avtaler og dommer ikke overholdes.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens kostnader med innkjøp og montering av ferister er beregnet til kr 180.000 kr eks mva. I 
tillegg kommer kostnader til drifts- ogvedlikeholdsutgifter av feristene. Dersom det blir aktuelt å 
montere ferister, må det bevilges midler til dette. 

Betydning for folkehelse
Tiltaket har ingen betydning for folkehelse i Nesset kommune.
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Saksnummer Vår referanse Vår dato

1500-2009-0020 318/09/SB 08.07.2009

Forkynning av krav om sak for jordskifteretten

Det blir med dette gjort kjent at det er krevd jordskiftesak på gnr. 29/22, 30/6 i Nesset
kommune.

Kravet regnes som forkynt 15.07.2009 . At dokumentet er forkynt, vil si at det er kommet fram
til deg, slik at du kan gjøre deg kjent med innholdet. Forkynningsdatoen er bl.a. utgangspunkt
i fristberegninger. Dersom du mottar dette brevet seinere enn forkynningsdatoen, og ønsker å
gjøre dette gjeldende, må du straks melde fra til vårt kontor. Årsaken til forsinkelsen må da
opplyses.

Kravet er registrert som sak 1500-2009-0020 Sjøgården. Vi ber deg oppgi saksnummeret ved
alle henvendelser til j ordskifteretten.

Kopi av kravet er vedlagt. Dersom noen mener det er oppgitt feil navn, gårdsnummer,
bruksnummer etc., eller har andre opplysinger eller merknader, vil vi gjerne ha melding om
dette innen 29.07.2009 . Denne datoen er også frist for å komme med tilsvar.

Det er partenes ansvar å framskaffe bevis. Partene oppfordres til å sende inn alle dokument de
mener er nødvendige for å opplyse saken.

Rekvirenten av saken har krevd at jordskifteretten settes med jordskiftedommeren som
enedommer. Dersom noen av partene ønsker retten satt med meddommere, jf. jordskifteloven
§ 9 annet ledd, må vedlagte skjema fylles ut og returneres innen 29.07.2009.

Innkalling til første rettsmøte skjer med minst tre ukers varsel. Det kan også bli aktuelt å kalle
inn til et forberedende rettsmøte.

Saken vil bli behandlet av jordskiftedommer Sigmund Bringslid.
Vi antar at saken blir påbegynt i løpet av 2009.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til vårt kontor.

Vennligst bekreft mottatt forkynning ved å undertegne og returnere svarslippen i vedlagte
frankerte konvolutt snarest. Dersom vi ikke får mottakskvitteringen i retur, vil dokumentet bli
forkynt for deg på bopel eller arbeidsplass av lensmann eller stevnevitne.

Postadresse Besøksadresse Telefon 71258251 Bank 7874 06 31836
Fylkeshuset Fylkeshuset Telefax 71258244 Bedriftsnr. 974 745 690
6404 Molde 6404 Molde romsdal.jordskifterett@domstol.no www.jordskifte.no
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Med hilsen
R sdal jordskifterett

^ -1 ) I
und Bringslid

Jordskiftedommar
Tllf direkte innvalg: 71258250
Epost: sigm. und.bringslid@domstol.no

Vedlegg
- kopi av kravet m/vedlegg
- adresseliste
- orientering om saksgangen ved jordskifteretten
- mottakskvittering
- skjema ang. rettens sammensetting



Romsdal jordskifterett , saksregisteret i Admin

Sak:1500-2009-0020 Sjøgården

Partsliste sortert på stigende gnr/bnr

Dommer: SB

NESSET kommune

8 Juli 2009 14:21

Parter:

Nesset kommune, ved Ordfører, Rådhuset, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Eigar av gnr. 29/22, Bjørn Hammervold, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Eigar av gnr. 30/6, Hans Anfmn Kaspersen, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL

Eigar av gnr. 30/6, Anne Sissel Myklebust Kaspersen, 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL





ROMSDAL

JORDSKIFTERETT

Bjørn Hammervold ved advokat Ole Klanderud, postboks 153, 3502 Hønefoss.
Nesset kommune v/ordføreren, 6460 Eidsvåg
Anne Sissel M og Hans A. Kaspersen, 6460 Eidsvåg

Saksnummer Vår referanse Vår dato

1500-2009-0020 404/10/SB 30.07.2010

Sak 1500-2009-0020 Sjøgården

Vedlagt følger kopi av rettsbok for møtet den 29.07.2010 samt forslag til bruksordning for
praktisering av avtale av 24.03.2010.

Forslaget til bruksordning sendes ut i samsvar med jordskifteloven § 17a-andre ledd.
Eventuelle kommentarer skal sendes til jordskifteretten innen 20. august 2010.

Med hilsen
omsda1 jordskifterett

Sighiund Bringslid
J ordski ft e dommer
Tlf direkte innvalg: 71258250
E-post: sigmund.bringslid@domstol.no

Postadresse Besøksadresse Telefon 71258251 Bank 7874 06 31836
Fylkeshuset Fylkeshuset Telefax 71258244 Bedriftsnr. 974 745 690
6404 Molde 6404 Molde romsdaljordskifterett@domstol.no www.jordskifte.no







FORSLAG TIL BRUKSORDNING

Bruksordningen skal regulere praktisering av avtale mellom eier av gnr. 29 bnr. 22,
Bjørn Hammervold, og Nesset kommune, datert 24. mars 2010.

1. Forut for driving av storfe over kommunevegen skal Bjørn Hammervold
varsle kommunen med frist på minst tre virkedager.

2. Etter at varsel om drivetidspunkt er mottatt skal kommunen på tjenlig måte
varsle vegfarende om at vegen kan bli stengt for gjennomkjøring i perioder.
Varsling kan skje ved skilting i hver ende av vegen. Utrykningsenheter skal
varsles spesielt.

3. Husdyra skal normalt drives en gang til utmarka og en gang fra utmarka i
beitesesongen. Dersom det oppstår en situasjon der dyra må drives utenom
hoveddrifta kan dette skje med betjente grinder.

4. Vegen kan sperres med grinder inntil 3 timer etter at varsel er satt opp. Ved
stenging ut over tre timer ska1 grindene være betjent.

5. Grindene må under ingen omstendighet låses i stengt stilling.



Romsdal jordskifterett

Rettsbok

Sak: 1500-2009-0020 Sjøgården

Gnr. 29 i Nesset kommune

Påbegynt: 03.03.2010

Avsluttet: 25.08.2010











































Frostating jorclskifteoverrett

Rettsbok

for

sak 2600-2010-0007

Sjøgården

Gnr. 29
Nesset kommune

Påbegynt: 14.04.2011
Avsluttet: 13.05.2011
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Rettsmøtedag:
Sted:
Sak nr.:

Saken gjelder:

Rettsleder:
Meddommere:

Protokollfører:

Til behandling:

Ankende part:

Ankemotpart:

Til stede:

Hjørdis Asphol (sign.)

2600-2010-0007

w

14.04.2011 klokka 0930
Rådhuset i Nesset kommune, formannskapssalen
2600-2010-0007 Sjøgården

Ankebehandling av vedtatt bruksordning i sak 1500-2009-0020
Sjøgården ved Romsdal jordskifterett

Jordskifteoverdommer Magne Reiten
Svein Arne Nesje, 6456 Skåla
Hjørdis Asphol, 6453 Kleive
Senioringeniør Erland Mtiller

Anke fra Bjørn Hammervold, representert ved advokat Klanderud datert
24.09.2010

Bjørn Hammervold, 6460 Eidsvåg i Romsdal - eier av gnr. 29/21, 22,
138, 233 og 234

Representert ved advokat Ole Klanderud, Postboks 153 Sentrum, 3502
Hønefoss

Nesset kommune v/ordføreren, Rådhuset, 6460 Eidsvåg i Romsdal

Bjørn Hammervold møtte personlig sammen med sin advokat Ole
Klanderud. Fra Nesset kommune møtte assisterende rådmann Bjørn
Stensjø og jordbrukssjef Gunnar Astad med skriftlig fullmakt jf dok. 5.

På forespørsel fra jordskifteoverdommeren framkom det ingen merknader til innkallingen til
møtet eller til rettens sammensetning. Jordskifteoverdommeren redegjorde for hovedreglene
i domstolloven §§ 106-108. Ingen visste om forhold som kunne gjøre noen av rettens
medlemmer inhabile.

Hjørdis Asphol har ikke gjort tjeneste som meddommer tidligere. Jordskifteoverdommeren
gjorde henne kjent med de plikter en jordskiftemeddommer har. Deretter skrev hun under
slik

forsikring:

Jeg forsikrer at jeg i denne saken og i alle framtidige jordskiftesaker med troskap og
redelighet vil oppfylle de plikter som påhviler en jordskiftemeddommer.

Frostating jordskifteoverrett 1



Følgende dokument ble framlagt:
1. Oversendelsesbrev med saksdokumenter fra Romsdal jordskifterett datert

12.11.2010 vedlagt:
• Anke til Frostating jordskifteoverrett fra advokat Ole Klanderud på vegne av

Bjørn Hammervold, datert 24.09.2010
2. Informasjonsbrev om ankesak for jordskifteoverrett, datert 25.01.2011
3. Innkalling til rettsmøte, datert 23.02.2011
4. Brev fra Nesset kommune, datert 30.03.2011
5. Fullmakt fra ordfører Rolf Jonas Hurlen, datert 12.04.2011

Ankende part Bjørn Hammervold, representert ved advokat Ole Klanderud, fikk ordet til
innledning. Advokat Klanderud ga en kort framstilling av saken og grunnlaget for å anke
saken inn for jordskifteoverrett.

Ankemotparten Nesset kommune, representert ved Bjørn Stensjø og Gunnar Astad fikk
deretter ordet. Stensjø redegjorde kort for Nesset kommune sitt syn på anken og saken
forøvrig.

Klokka 1010 dro partene og overretten på befaring til den aktuelle strekning på øvre vei der
Hammervold har krysningspunkt for sitt storfe. Bjørn Hammervold fikk forklare seg om
hvordan storfeet ble drevet fra egen innmark og over den kommunale veien og ut i utmarka.
Hammervold påpekte at kommunens oppsett av stengsler ikke var i samsvar med avtalen av
24.03.10. Advokat Klanderud foreslo å forlike saken ved at kommunen etablerte ferister eller
en undergang for storfeet. Mulighetene for en undergang ble besiktiget i terrenget.

Klokka 1110 fortsatte rettmøtet i formannskapssalen.

Advokat Klanderud holdt sitt avsluttende innlegg og la ned slik påstand:

Prinsipalt:  

1. Vedtak datert 25.08.10 i Romsdal jordskifterett sak 1500-2009-0020 Sjøgården er
ugyldig da avtalen av 24.03.10 er misligholdt.

2. Nesset kommune bygger og vedlikeholder permanente ferister eller undergang for
kryssing av Øvre veg med storfe.

3. Nesset kommune, 6460 Eidsvåg betaler sakens omkostninger.

Subsidiært:  

1. Vedtak datert 25.08.10 i Romsdal jordskifterett sak 1500-2009-0020 Sjøgården er
ugyldig inntil Nesset kommune har oppfylt avtale av 24.03.10.

2. Nesset kommune, 6460 Eidsvåg betaler Bjørn Hammervold, 6460 Eidsvåg erstatning
fastsatt etter rettens skjønn begrenset oppad til 250.000 kroner.

3. Nesset kommune, 6460 Eidsvåg betaler sakens omkostninger.

2600-2010-0007 Frostating jordskifteoverrett 2



På vegne av Nesset kommune holdt Bjørn Stensjø et kort sluttinnlegg og la ned slik påstand:

1. Jordskiftet stadfestes og partene dekker egne utgifter til sakkyndig bistand.

2. Ankende part dekker kostnadene med overjordskiftet.

Jordskifteoverdommeren erklærte deretter forhandlingene avsluttet. Partene ble orientert om
at avgjørelsen blir sendt skriftlig til partene innen fire uker, at lagmannsretten er ankeinstans
for anke som gjelder rettsanvendelse eller saksbehandling og at ankefristen er en måned fra
saken er forkynt partene.

Partene forlot møtet klokka 1130, rettens medlemmer holdt etter en pause rådslagning for
lukkede dører, jf tvistloven § 19-3. Overretten drøftet ankegrunnene og tok beslutninger om
utfallet. Det var enighet om at jordskifteoverdommeren setter opp rettsbok for avgjørelsen
som sendes meddommerne til underskrift på sirkulasjon jf. tvisteloven § 19-4 (2).

Rettsmøtet slutt klokka 1230.

2600-2010-0007

Erland Mtiller
(sign.)

Magne Reiten
(sign.)

Frostating jordskifteoverrett 3
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Rettsmøtedag:
Sted:
Sak nr.:
Saken gjelder:

Rettsleder:
Meddommere:

Protokollfører:
Til behandling:
Parter:

Til stede:

Fredag 13. mai 2011
Jordskifteoverrettens kontorer, Fylkeshuset i Molde
2600-2010-0007 Sjøgården
Ankebehandling av vedtatt bruksordning i sak 1500-2009-0020
Sjøgården ved Romsdal jordskifterett
Jordskifteoverdommer Magne Reiten
Svein Arne Nesje, 6456 Skåla
Hjørdis Asphol, 6453 Kleive
Jordskifteoverdommeren
Avsigelse av jordskifteoverrettens avgjørelse
Se partsliste fra rettmøte 14.04.2011

Ingen parter var innkalt eller møtte til møtet

Jordskifteoverdommeren har utformet avgjørelse i saken med grunnlag i konferanse mellom
dommerne etter avsluttet rettsmøte 14.04.2011. Rettsboken er undertegnet av meddommerne
ved sirkulasjon, jf. tvisteloven § 19-4, andre ledd.

Retten konstaterte først at de spørsmål som er anket av Bjørn Hammervold er av en slik art
at de skal behandles av jordskifteoverretten, jf. jordskifteloven § 61 fjerde ledd.
Overjordskiftet fremmes.

Jordskifteoverretten avsier slikt
VEDTAK

Den 12.06.2009 mottok Romsdal jordskifterett jordskiftekrav fra Bjørn Hammervold
vedrørende hans aclkomst til utmarka for sine beitedyr. Hammervold så seg utestengt fra
utmarka på grunn av den kommunale vegen og ønsket sak for jordskifteretten.

Den 24.03.2010 inngikk Bjørn Hammervold og Nesset kommune avtale som skulle regulere
forholdet nærmere. Avtalen lyder slik:

AVTALE
Mellom Nesset kommune og Bjørn Hammervold

1 Nesset kommune bygger og vedlikeholder permanente grinder for kryssing av
Øvre veg med storfe. Grindene skal være svingbare og enkle å lukke og åpne.

2 Kommunen bistår med varsling om stenging av vegen når nødvendig.
3 Bjørn Hammervold sørger for gjerding fram til grindene.

Eksakt plassering av grindene blir avgjort på felles befaring på barmark.

Romsdal jordskifterett bistår dersom det blir nødvendig med bruksordning på
nedsiden av vegen.

Nesset 24. mars 2010

Per Magne Brakstad Bjørn Hammervold
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Jordskifteretten fremmet saken som bruksordningen etter jordskifteloven § 2 bokstav c) nr 1
den 29.07.2010, med grunnlag i den inngåtte avtale mellom partene. Med basis i avtalen
utarbeidet Romsdal jordskifterett forslag til bruksordningsregler som ble sendt partene med
frist for uttale til 20.08.10. Jordskifteretten mottok ingen merknader fra partene til forslaget,
og la følgelig forslaget til grunn uten endringer ved sakens avslutning. Romsdal jordskifterett
vedtok i sitt avsluttende rettsmøte den 25.08.10 på denne bakgrunn slik bruksordning i sak
1500-2009-0020:

Med grunnlag i avtale mellom eier av gnr. 29 bnr. 22, Bjørn Hammervold, og Nesset
kommune, datert 24. mars 2010, vedtas slik bruksordning:

4. Vegen kan sperres med grinder inntil 3 timer etter at varsel er satt opp. Ved
stenging ut over tre timer skal grindene være betjent.

5. Grindene må under ingen omstendighet låses i stengt stilling.

På vegne av Bjørn Hammervold påanket advokat Ole Klanderud den 24.09.10
jordskifterettens bruksordningsvedtak av 25.08.2010.

Ankende part Bjørn Hammervold, representert ved prosessfullmektig advokat Ole
Klanderud, ser saken slik:
Avtalen av 24.03.10 er misligholdt av kommunen, da kommunen ikke har satt opp
permanente grinder slik det er definert i avtalen, men kun enkle veibommer. Bommene
medfører at kalvene lett springer under disse og forsvinner langsetter den kommunale vegen,
"Øvre veg". Jordskifterettens bruksordningsvedtak bygger på at avtalen er oppfylt. Dette er
ikke tilfelle. Kommunen har riktignok utbedret veibommene nå i ettertid ved å sveise på
armeringsjern, men ikke tilstekkelig langt slik at kalver opp til seks måneders alder fortsatt
slipper igjennom. Ankende part anfører at jordskifteretten har foretatt en uriktig
bevisbedømmelse når bruksordningen er vedtatt med grunnlag i en ikke oppfylt forutsetning.

Selve bruksordningereglene er det nok lite å gjøre med, dersom jordskifteoverretten skulle
komme til at den grunnleggende avtalen er gyldig. Ankende part vil likevel vise til at
bruksordningsreglene vanskeliggjør driftsforholdene mer enn det som var tenkt da avtalen
var inngått, uten at ankende part har konkrete forslag til andre bruksordningsregler.

Feristene ble fjernet for ca. 35 år siden, fordi de skapte problemer for brøytebilen.
Hammervold har tidligere drevet med sau, og hadde da ikke samme behov for å krysse vegen
som i dag. Etter at Hammervold begynte med ammekyr har han fått behov for feristene
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1. Forut for driving av storfe over kommunevegen skal Bjørn Hammervold varsle
kommunen med frist på minst tre virkedager.

2. Etter at varsel om drivetidspunkt er mottatt skal kommunen på tjenlig måte varsle
vegfarende om at vegen kan bli stengt for gjennomkjøring i perioder. Varsling
kan skje ved skilting i hver ende av vegen. Utrykningsenheter skal varsles
spesielt.

3. Husdyra skal normalt drives en gang til utmarka og en gang fra utmarka i
beitesesongen. Dersom det oppstår en situasjon der dyra må drives utenom
hoveddrifta kan dette skje med betjente grinder.
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igjen. Bjørn Hammervold ønsker fri ferdsel opp og ned til utmarka og mener han har et
rettslig krav på å fritt komme over den kommunale vegen med storfe. Slik ankende part ser
det innebærer løsningen med grinder en rådighetsinnskrenkning for Hammervolds eiendom.
En slik rådighetsinnskrenking gir grunnlag for å kreve erstatning.

I tillegg har advokat Klanderud i den skriftlige anken anført at det foreligger
saksbehandlingsfeil, da forkynning av jordskifterettens rettsbok skjedde direkte til
Hammervold og ikke til hans prosessfullmektig. Det er erkjent at dette ikke har hatt
betydning for saken, da anken uansett er inngitt rettidig.

Slik ankende part ser det finnes det to løsninger på saken. Det mest praktiske ville være at
kommunen besørger ferister, eventuelt en undergang. Alternativt at kommunen betaler
Hammervold erstatning for rådighetsinnskrenkningen på hans eiendom, som følge av at
feristene på øvre veg er fjernet.

Advokat Klanderud har lagt ned slik påstand:

Prinsipalt:  

1. Vedtak datert 25.08.10 i Romsdal jordskifterett sak 1500-2009-0020 Sjøgården er
ugyldig da avtalen av 24.03.10 er misligholdt.

2. Nesset kommune bygger og vedlikeholder permanente ferister eller undergang for
kryssing av Øvre veg med storfe.

3. Nesset kommune, 6460 Eidsvåg betaler sakens omkostninger.

Subsidiært:  
1. Vedtak datert 25.08.10 i Romsdal jordskifterett sak 1500-2009-0020 Sjøgården er

ugyldig inntil Nesset kommune har oppfylt avtale av 24.03.10.
2. Nesset kommune, 6460 Eidsvåg betaler Bjørn Hammervold, 6460 Eidsvåg erstatning

fastsatt etter rettens skjønn begrenset oppad til 250.000 kroner.
3. Nesset kommune, 6460 Eidsvåg betaler sakens omkostninger.

Ankemotpart Nesset kommune vlBjørn Stensjø og Gunnar Astad ser saken slik:
Kommunens representanter har oppfattet det slik at partene var enige om
bruksordningsreglene som ble sendt partene til uttale, og som senere ble resultatet av
jordskiftesaken. Dette i likhet med at partene var enige om avtalen inngått den 24.03.2010.

Kommunen viser videre til kommunal behandling i 1974, der kommunen tok på seg
kostnadene med oppsetting av nytt utmarksgjerde på vegstrekningen Flåhammer-Øien.
Kommunen har spesielt vist til notat datert 24.06.1974 fra jordstyreformann Ole Aarstad,
hvor det framgår at:
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På strekninga mellom dei 2 feristene har det vore spørsmål om åflytta
utmarksgjerdet ovanfor vegen. Dei som har utmarksgjerde her er: Ivar Dahle,
Gustav Bugge, Aslak Horsgård (truleg), Magnus Morewood, Bjørn Hammervoll,
Hans Oppigård, Jon Soleim, Anna Dyvik og Petter Aasen.

Samtlege, bortsett frå Aslak Horsgård som ikkje er spurt, har sagt frå om at gjerdet
kanflyttast slik at feristene kjem bort.
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Kommunen mener på dette grunnlag at Hammervold har samtykket i flyttingen av
utmarksgjerdet og fjerning av feristene på strekningen, og at han ikke kan forlange feristene
satt opp på nytt nå i 2011.

Kommunen mener de har strekt seg langt når de inngikk avtalen med Hammervold den
24.03.2010. At avtalen ikke fullt ut er oppfylt fra kommunen sin side gir ikke grunnlag for å
hevde at den er misligholdt. Detaljene vedrørende bommene og gjentetting av disse skal
kommunen ordne opp i, slik at de skal fungere i hensikt med avtalen. Kommunen mener
likevel det ikke er grunnlag for erstatning på grunn av noen form for rådighetsinnskrenkning
når det var enighet i 1974.

Bjørn Stensjø har på vegne av Nesset kommune lagt ned slik påstand:

1. Jordskiftet stadfestes og partene dekker egne utgifter til sakkyndig bistand.
2. Ankende part dekker kostnadene med overjordskiftet.

Jordskifteoverretten ser saken slik:
Jordskifteoverretten har i et overjordskifte full kompetanse og kan treffe helt ny avgjørelse i
saken.

Bjørn Hammervold sitt prinsipale syn er at Nesset kommune må bygge ferister eller
undergang, slik at hans dyr kan krysse den kommunale vegen uhindret. Han mener at den
løsning denne saken har gitt, ved at det er bygd to svingbare vegbommer, ikke gir en
akseptabel løsning for hans eiendom.

Bjørn Hammervold har en besetning ammekyr av rasen Aberdeen Angus. Han har forklart at
slike dyr er skeptiske til fremmede mennesker, til biler og andre kjøretøyer. Han har derfor
store problemer med å kunne krysse den kommunale vegen "Øvre veg" med sine dyr.
Dyrene kan bli skremt og trekke ut langs vegen, og de vil  være  skeptiske til å krysse vegen
om det kommer folk, eller om det står vakter på vegen for å drive dyrene rett over. De
bommene som nå er etablert stenger etter Hammervold sin mening ikke vegen i tilstrekkelig
grad, samtidig som de skaper konflikter til andre brukere av vegen. Det eneste som vil være
godt nok i følge Hammervold er ferister, alternativt undergang under den kommunale vegen.

Bjørn Hammervold har i forbindelse med jordskifterettens arbeid inngått avtale med Nesset
kommune av 24. mars 2010, som er referert ovenfor. Avtalen er skriftlig og vedlagt
rettsboken. Avtalen er ikke inngått som et rettsforlik. Bjørn Hammervold påstår at avtalen er
misligholdt av Nesset kommune, og at han derfor ikke er bundet av den.

I følge avtalen påtok Nesset kommune seg å sette opp "permanente grinder" for kryssing av
"øvre veg". Nesset kommune har satt opp en svingbar bom på hver side av teigen, der
dyrene skal jages over veien. Til å begynne med var innretningen kun en bom, men etter en
tid ble bommene påsveiset stålnett (armeringsnett) slik at de i større grad kunne tjene som
grinder. Det er fremdeles noen åpninger, siden det påsveisede stålnettet ikke fullt ut dekker
åpningen. Portstolpene er dessuten løse og noe dårlig fundamentert. Bjørn Hammervold ser
på dette som så vesentlige mislighold, at avtalen etter hans oppfatning ikke lenger gjelder. I
brev av 6.9.2010 har han derfor ensidig sagt opp avtalen med kommunen, men kommunen
har ikke akseptert oppsigelsen.
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Jordskifteretten vedtok bruksordning 25.08.2010. I følge ankende part var det på dette
tidspunktet kun to bommer som var satt opp. Ankende part hevder derfor at avtalen som
forutsatte grinder ikke var oppfylt, og dette misligholdet må føre til at avtalen på dette
tidspunktet var ugyldig. Ankende part hevder videre at jordskifterettens vedtak også er
ugyldig, siden det fullt ut baserte seg på en ugyldig avtale.

Jordskifteoverretten er ikke enig i dette. Avtalen ble inngått i mars 2010. Det er ikke
urimelig at partene må vinne erfaring med de tiltak som bli gjort, for å se hvorvidt de
fungerer etter intensjonen. Nesset kommune satte opp to bommer, men har i ettertid sveiset
et stålnett på bommene for at de skal fylle sin funksjon som grind. Fordi om anlegget ikke
var ferdig 25.08.2010, fører ikke dette til ugyldighet i avtalen eller i vedtaket om
bruksordning. Partene i et avtaleforhold må hele tiden ha en løpende diskusjon for å kunne
tilpasse de avtalte tiltak slik at det fungerer best mulig. Selv om det er mangler ved det
avtalte tiltaket fem måneder etter avtaleinngåelsen, er ikke denne mangelen så vesentlig i
dette tilfellet at partene kan se bort fra avtalen som ugyldig.

Slik jordskifteoverretten ser dette, vil de oppsatte bommer med påsveiset stålnett, fungere på
samme måte som mer tradisjonelle grinder. Selv med tradisjonelle grinder, er den
kommunale vegen så bred at det vil  være  vanskelig å få til gode solide stengsler. Den
løsningen som er valgt fyller derfor samme funksjon som det som er avtalt. Det forutsettes
da at stålnettet kompletteres slik at dyr ikke kan passere mellom bomfestet og portstolpen på
motsatt side av vegen. Dette har Nesset kommune sagt seg villig til å utbedre. Portstolpen
var noe dårlig fundamentert, og det vil her være opp til Nesset kommune å sørge for at
anlegget til enhver tid er i en slik stand at det fungerer som forutsatt i avtalen.

At kommunen her har valgt svingbare bommer, er en tilfredstillende løsning, slik overretten
ser det. Som stengsel fungerer disse like godt som tradisjonelle grinder forutsatt at hele
bommen er komplettert med stålnett. Dyrene skal kun drives over vegen, og de skal derfor
fungere som stengsel kun to ganger pr. år, når dyrene drives til utmarksbeite på våren og
tilbake til innmarksbeite på sensommeren. De skal kun fungere som et ledegjerde når dyrene
jages over vegen, og skal ikke være faste gjerder. Ut fra dette virker Nesset kommune sin
løsning, med å bruke svingbare bommer med påsveiset stålnett, å være en tilfredstillende
løsning.

Jordskifteoverretten kan ikke se at avtalen er misligholdt. Bjørn Hammervold er derfor
bundet av den avtalen han undertegnet 24. mars 2010. Dersom Hammervold mener
kommunen ikke oppfyller avtalens enkelte punkt, må han ta dette opp med kommunen og få
de utbedret slik at kravene i avtalen oppfylles. De uoverenstemmelser som har vært i dette
tilfellet kan i seg selv ikke føre til at avtalen blir ugyldig. Jordskifteoverretten kan heller ikke
se andre forhold som skulle lede til at avtalen skal kunne anses som ugyldig av noen av
partene.

Hammervold kan derfor ikke nå kreve ferister eller undergang etablert av Nesset kommune.
Jordskifteoverretten vil legge til at den avtalen Hamrnervold inngikk med Nesset kommune,
er etter vår oppfatning gunstig for Bjørn Hammervold i forhold til hva kommunen er rettslig
forpliktet til å yte. Kommunen har strekt seg langt for å bistå Hammervold med
kryssingsproblemet, ved å påta seg ansvaret for grinder over kommunevegen.
Jordskifteoverretten vil peke på at øvre veg ble bygd etter at grunneierne ga fri grunn til
vegen for et halvt århundre siden. Det er for sent å kreve godtgjørelse for de hindringer
vegen påfører eiendommen i dag. Jordskifteoverretten kan derfor ikke se at Bjørn
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Hammervold er tjent med at avtalen med kommunen blir ugyldig. Da vil Hammervold stå
igjen med en enda dårligere løsning, nemlig at han selv må vokte sine dyr slik at de ikke
kommer på avveie, også når de passerer kommunevegen.

Jordskifteoverretten konstaterer at det ikke er påvist noen forhold som gjør avtalen ugyldig.
Avtalen gjelder, og bruksordningsvedtaket fattet av jordskifteretten er derfor basert på en
gyldig avtale. Ankende part opplyste i møtet at han ikke hadde konkrete bemerkninger til
selve bruksordningsreglene, dersom det viste seg at de var basert på gyldig avtale.
Jordskifteoverretten har likevel vurdert bruksordningsreglene, og kan ikke se at det er
grunnlag for å endre disse i ankende parts favør.

Til den subsidiære påstanden fra Bjørn Hammervold, kreves det at avtalen er ugyldig inntil
Nesset kommune har oppfylt sine forpliktelser. Heller ikke her kan jordskifteoverretten være
enig i at de mangler som nå foreligger, er så vesentlige at det kan foreligge ugyldighet.
Partene må her diskutere hva som må gjøres for at avtalens intensjon kan bli oppfylt, men
slik forholdene er på stedet i dag må avtalen fortsatt gjelde inntil partene er enige om opphør.

Til den subsidiære påstanden punkt 2, om at Nesset kommune skal betale en erstatning på
250.000 kroner til Bjørn Hammervold på grunn av de ulemper vegen skaper, vil
jordskifteoverretten bemerke følgende. Jordskifteoverretten behandler nå en ankesak fra
Romsdal jordskifterett. Dette kravet om erstatning i penger er aldri blitt reist tidligere ved
jordskifteretten sin behandling av saken. Jordskifteoverretten skal behandle anke over
jordskifterettens vedtak i saken. Selv om jordskifteoverretten har full kompetanse, vil det
ikke være riktig å behandle helt nye krav i en ankesak.

Et slikt krav må i så fall reises på nytt for en førsteinstansdomstol. Jordskifteoverretten vil
likevel påpeke at dette er et krav som vanskelig kan føre fram. Vegen ble etablert etter
samtykke fra grunneieme som ga fri grunn til anlegget for mange ti-år siden. Kravet har ikke
tidligere blitt reist. Terskelen for å få erstatning ved råderettsbegrensninger, som påstanden
går ut på i denne saken er stor, og det er små muligheter for å kunne nå fram med et slikt
spørsmål. I alle fall kan ikke ankende part reise en ny sak i forbindelse med
ankebehandlingen. Spørsmålet blir derfor ikke behandlet av jordskifteoverretten i denne
ankesaken.

Etter dette er jordskifteoverretten kommet til at anken ikke kan føre til endringer i
jordskifterettens vedtak. Jordskifterettens vedtak blir derfor å stadfeste, uten endringer.

Ankende part må etter dette dekke utgifter til jordskifteoverrettens behandling, jf.
jordskifteloven § 75 annet ledd. Saken gjelder ikke tvist om fremme eller annen
tvistebehandling, og reglene om sakskostnader i tvisteloven gjelder ikke, jf. jordskifteloven §
81. Hver part må etter dette dekke egne utgifter til sakkyndig bistand, for eksempel
advokatutgifter.

Slutning
1. Jordskifterettens vedtak i sak 1500-2009-0020, avsluttet 25. august 2010, stadfestes uten

endringer så langt det er påanket.
2. Ankende part, Bjørn Hammervold, betaler kostnadene med overjordskiftet, se

etterfølgende oppstilling i kapittel 1.1.
3. Hver part dekker egne utgifter til sakkyndig bistand.
4. Denne avgjørelse er enstemmig
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1. Diverse bestemmelser

1.1 Kostnader ved overjordskiftet

Kostnadene ved overjordskiftet, kroner 4.300,- i gebyr og kroner 3.103,- i godtgjøring og
utgiftsdekning til jordskiftemeddornmerne, totalt kroner 7.403 ,- skal dekkes av Bjørn
Hammervold, jf. slutning inntatt ovenfor.

Bjørn Hammervold har tidligere innbetalt forskudd på 10.000 kroner, og har således til gode
kroner 2.597,- Penger til gode blir tilbakebetalt samtidig med forkynning av rettsboken.

2.2  Ikrafttreden

Jordskiftesaken trer i kraft straks overjordskiftet er rettskraftig.

2.3  Tinglysing

Jordskifteoverretten har stadfestet Romsdal jordskifterett sitt vedtak i saken, og det er ingen
opplysninger å tinglyse fra overjordskiftet. Romsdal jordskifterett besørger tinglysing av at
det er holdt jordskifte på eiendommene, jf. jordskifteloven § 24 i tråd med bestemmelsene i
rettsboken

2.4 Forkynning og avslutning

Ankesaken avsluttes i dette møtet. Ankereglene sendes ut sammen med forkynning av
rettsboken.

Saken sluttet og retten hevet.

Hjørdis Asphol
(sign.)

Magne Reiten
(sign.)

Rett avskrift
Molde den 18. mai 2011

0

Magn Reiten

-,rop JeNCP";,'
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Svein Arne Nesje
(sign.)
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Nesset kommune Arkiv: M74

Arkivsaksnr: 2011/801-6

Saksbehandler: Ellen Undseth

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 13/13 23.05.2013

Brannberedskap Vistdal – ønske om bedret førsteinnsatsberedskap

Vedlegg
1 Frivillig brannberedskap i Vistdal - leieavtale for plassering av vannvogn i frostfrie lokaler

Rådmannens innstilling

Ønsket om å bedre førsteinnsatsberedskapen i Vistdal ved å sørge for at det er tilgjengelig slokkevann 
til enhver tid er god. Vannvogn bør plasseres sammen med annet tilgjengelig brannutstyr i Vistdal. Det 
iverksettes et arbeid hvor det vurderes hvor stort et slikt branndepot skal være og hvor det skal være 
plassert. Deretter innhentes tilbud fra interesserte i Vistdal. Arbeidet skal være gjennomført innen 
01.10.2013, slik at man er sikret slokkevann ved førsteinnsats vinteren 2013/2014.

Eventuelle merutgifter innarbeides i økonomiplanen 2014 – 2017.

Saksopplysninger

For å bedre førsteinnsatsberedskapen for eventuell brann i Vistdal, er det innkommet et ønske fra 
Nesset Arbeiderparti om at Nesset kommune skal inngå leieavtale med Stein Bjerkeli om å leie 
frostfrie lokaler for plassering av vannvogn. På denne måten, vil man på en enkel måte ha tilgjengelig 
vann til en førsteberedskap ved brann året rundt.

I Vistdal er det ingen egen innsatsstyrke. Ved brann blir Åfarnes og Eresfjord brannvesen, samt 
Eidsvåg brannvesen tilkalt. Dette er i henhold til godkjent beredskapsordning for Nesset kommune. 
Nesset kommune leier en garasje av Jan Erik Nerland som fungerer som et slags depot. Her finnes 
diverse utstyr som kan benyttes i tilfelle brann.

Vurdering

Tanken om å bedre førsteinnsatsen i Vistdal ved å sørge for at det er tilgjengelig slokkevann til enhver 
tid er god. Vognen bør være plassert sentralt i Vistdal. Det er også en naturlig tanke at vannvognen blir 
plassert i nær tilknytning til det utstyret som allerede finnes i Vistdal. Dersom Nesset kommune skal 
inngå en leieavtale for plassering av vannvogn frostfritt, er det derfor naturlig at brannutstyret 



plasseres samme sted. Hvorvidt vannvognen skal plasseres i eksisterende depot eller på et annet sted 
må vurderes.

Det bør iverksettes et arbeid hvor det vurderes hvor stort et slikt depot skal være og hvor det skal være 
plassert. Deretter innhentes tilbud fra interesserte i Vistdal. Arbeidet skal være gjennomført innen 
01.10.2013, slik at man er sikret slokkevann ved førsteinnsats vinteren 2013/2014.

Økonomiske konsekvenser

Tiltaket kan ha økonomiske konsekvenser. Nesset kommune betaler i dag leie og strøm for et lokale 
som leies av Jan Erik Nerland. Arealbehovet kan øke noe og kostnadene kan derfor øke. Tiltaket vil ha 
stor betydning for sikkerheten til innbyggerne i Vistdal og bør derfor prioriteres. Eventuelle 
merutgifter innarbeides i økonomiplanen 2014 – 2017.

Betydning for folkehelse
Tiltaket har stor betydning for folkehelse. Tilrettelegging av en forbedret førsteinnsats ved brann vil 
føre til større trygghet blant innbyggerne i bygda.



Forslagfra NessetArbeiderparti

Sak: Frivillig brannberedskap 1Vistdal

Som kjent betjenes brannberedskapen i Vistdal og Eikesdal av innsatsgruppene i Eresfjord

og Eidsvåg.

Ved brann er innsatsen den første tid etter at brann er oppdaget, svært avgjørende for

resultatet.

Avstanden fra innsatsgruppene i Eresfjord og Eidsvågog fram til eventuelt brannsted i

bygdene Vistdal og Eikesdal, er for lang til at det er mulig å få til en tilfredsstillende

førsteinnsats. Innsatsen vil i stor grad måtte dreie seg om å begrense spredning av brannen

og etterslukking.

Fra Vistdal er det tatt initiativ til en frivillig og gratis førsteinnsatsordning. Initiativet innebærer

at det blir anskaffet vannvogn samt etablert en frostfri plassfor vinterlagring av vannvognen.

Med dette som bakgrunn ber vi Utvalg for teknisk, næring og miljø i Nesset, vurdere

følgende forslag:

- For å bedre førsteinnsatsberedskapen for eventuell brann i Vistdal, inngås leieavtale med

Stein Bjerkeli, Vistdal om plasseringav vannvogn i frostfrie lokaler.
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Rådmannens innstilling

For at Nesset kommune, Eidsvåg stasjon, skal tilfredsstille krav gitt i forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen må det gjøres kortsiktige og langsiktige tiltak. 

Kortsiktige tiltak er:
 Ansatte i Eresfjord brannvesen som har arbeidssted/oppmøtested Eidsvåg, inngår i Eidsvåg 

brannvesen på dagtid. De utstyres med lommevarsler og får tildelt eget utstyr ved Eidsvåg 
brannstasjon. 

 Det ansettes innen 01.08.2013, to nye deltidsbrannmannskap slik at mannskapsstyrken økes til 
18 personer. Disse skal fortrinnsvis bo og jobbe i Eidsvåg. Pendlere med turnusordning der de 
oppholder seg minst 2/3 av tiden hjemme kan også vurderes, fortrinnsvis dersom de har 
opplæring/kompetanse som brannvesenet kan dra nytte av. 

Langsiktige tiltak:
 Det inngås arbeidsavtaler med hver enkelt ansatt, der det stilles krav til bosted og arbeidssted.
 Det utarbeides en rekrutteringsplan basert på naturlig avgang 
 Nyansatte rekrutteres hovedsakelig fra arbeidsplasser i Eidsvåg, men pendlere med minimum 

2/3 deler av tiden hjemme kan også vurderes.
 Innen en periode på 2 år, skal alle utrykningsledere i Nesset brannvesen også være tilgjengelig 

på dagtid.
 Kvinner oppfordres til å søke stillinger i brannvesenet.



Økte lønnskostnader på 175.000 kr/år innarbeides i økonomiplanen 2014 – 2017. For 2013 dekkes 
merutgiftene med en tilleggsbevilgning på kr. 140.000 til å dekke økte lønnsutgifter i 2013, samt 
innkjøp av vernebekledning og sambandsutstyr. Kostnadene dekkes over disposisjonsfondet.

Saksopplysninger

Nesset brann- og redningsvesen består i dag av totalt 26 ansatte fordelt på 2 brannstasjoner –
hovedbrannstasjonen i Eidsvåg og en bistasjon i Eresfjord. Antall ansatte er basert på at kravet om 
innsatstid til enhver tid er oppfylt. Av brannvesenets innsatsstyrke på 16, skal minst 4 mannskaper og 
eventuelt støttestyrke være i innsats innenfor kravene til innsatstider som er 10 minutter. 10-15 
minutter etter at førsteinnsats er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper være i samlet innsats.

I Nesset kommune og Eidsvåg sentrum spesielt, er vi i en slik situasjon at flere arbeidsplasser har blitt 
nedlagt de siste årene. Dette har ført til at flere deltidsbrannmannskap ansatt i Eidsvåg brannvesen med 
tidligere arbeidsplass i Eidsvåg har funnet seg arbeid utenfor Eidsvåg og kommunegrensa. For Eidsvåg 
brannvesen, innebærer dette at beredskapen spesielt på dagtid ikke lenger tilfredsstiller krav gitt i 
forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Nesset kommune kjøper brannsjeftjenesten av Molde brann- og redningstjeneste. Dette innbefatter 
brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende samt branninspektør/branningeniør og feiertjenesten. I 
april 2013, utarbeidet Molde brann- og redningstjeneste en beredskapsanalyse for Nesset brannvesen, 
Eidsvåg stasjon opp mot gjeldende forskriftskrav for minimumsberedskap. Analysen konkluderer med 
at Eidsvåg stasjon i praksis ikke har en bemanning som tilfredsstiller krav til dimensjonering av 
brannvesenets vaktberedskap, hjemlet i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. 
Dette er knyttet opp mot antall mannskaper som i praksis kan stille opp ved utalarmering på dagtid. 
For å øke robustheten og påliteligheten til oppmøte av deltidsmannskaper tilknyttet Eidsvåg stasjon, 
anbefales det derfor at minstestyrken økes til 20 mann.

Vurdering

Nesset brann- og redningstjenesten er den eneste lokale beredskapstjenesten som er tilgjengelig døgnet 
rundt. Brannvesenets oppgaver er i tillegg stadig økende, som følge av at politiet er mindre og mindre 
synlig og tilstede lokalt.

For å være deltidsbrannmannskap kreves det at man gjennomfører grunnkurs for 
deltidsbrannmannskap. For å være utrykningsleder, kreves det også at man gjennomfører 
beredskapsutdanning trinn 1 for deltidspersonell. I tillegg kommer opplæring for kjøring av 
utrykningskjøretøy. Brannvesenet må også ha et visst antall tilgjengelig personell som har sertifikat for 
lastebil (klasse C). For ansatte i brannvesenet som ble ansatt før nytt regelverk trådte i kraft, gjelder 
egne overgangsregler.

Nesset kommune er en pendlerkommune. Det er dagpendlere, ukependlere og pendlere med andre 
turnusordninger. I henhold til veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av 
brannvesen, skal hele styrken bo eller arbeide innenfor en oppmøtetid til brannstasjonen på 4 minutter 
på dagtid og 6 minutter på natten. Per i dag, så er det bare 6-8 deltidsansatte i brannvesenet som 
tilfredsstiller disse kravene. Det er i tillegg 3 ansatte med turnusordning, som er tilgjengelig døgnet 
rundt når de har fri. I tillegg har 3 av 5 utrykningsledere arbeidssted utenfor kommunegrensa.

Alle ansatte i Nesset brannvesen innehar viktig kompetanse. Det vil derfor ikke være riktig å si opp 
alle som ikke tilfredsstiller kravene til bosted og arbeidsplass. Denne utviklinga har skjedd over tid og 
det vil også ta tid å bygge opp et brannvesen, der de fleste ansatte igjen tilfredsstiller krav til 
arbeidsplass og bosted. Mange har også verdifull brannopplæring på sin hovedarbeidsplass og er 



derfor en ressurs som er viktig for brannvesenet, selv om krav til arbeidssted og bosted ikke er 
tilfredsstilt.

For at Nesset kommune, Eidsvåg stasjon, skal tilfredsstille krav gitt i forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen må det gjøres kortsiktige og langsiktige tiltak. 

Kortsiktige tiltak er:
 Ansatte i Eresfjord brannvesen som har arbeidssted/oppmøtested Eidsvåg, inngår i Eidsvåg 

brannvesen på dagtid. De utstyres med lommevarsler og får tildelt eget utstyr ved Eidsvåg 
brannstasjon. 

 Det ansettes innen 01.08.2013, to nye deltidsbrannmannskap slik at mannskapsstyrken økes til 
18 personer. Disse skal fortrinnsvis bo og jobbe i Eidsvåg. Pendlere med turnusordning der de 
oppholder seg minst 2/3 av tiden hjemme kan også vurderes, fortrinnsvis dersom de har
opplæring/kompetanse som brannvesenet kan dra nytte av.

Langsiktige tiltak:
 Det inngås arbeidsavtaler med hver enkelt ansatt, der det stilles krav til bosted og arbeidssted.
 Det utarbeides en rekrutteringsplan basert på naturlig avgang 
 Nyansatte rekrutteres hovedsakelig fra arbeidsplasser i Eidsvåg, men pendlere med minimum 

2/3 deler av tiden hjemme kan også vurderes.
 Innen en periode på 2 år, skal alle utrykningsledere i Nesset brannvesen også være tilgjengelig 

på dagtid.
 Kvinner oppfordres til å søke stillinger i brannvesenet.

Økonomiske konsekvenser

Tiltaket har til dels store økonomiske konsekvenser. Årlige lønnsutgifter beløper seg til ca 175.000 kr. 
Innkjøp av vernebekledning og sambandsutstyr er beregnet til kr 70.000. I tillegg kommer kostnader til 
opplæring. Det skrives egen sak om økte utgifter til opplæring.

Betydning for folkehelse
Tiltaket har betydning for folkehelse på den måten at Nesset kommune til enhver tid har en 
tilfredsstillende brann- og redningstjeneste og på den måten bidrar til å kunne berge liv ved akutte og 
livstruende hendelser.



Beredskapsanalyse Nesset kommune 04/2013

Formål
Molde brann- og redningstjeneste har den 05.04.2013 gjennomført en beredskapsanalyse for 
brannberedskapen i Nesset kommune. Analysen gjennomføres med bakgrunn i forskriftskrav 
hjemlet i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, som angir minstekrav 
for dimensjonering og organisering av kommunale brannvesen. 

Omfang
Analysen gjelder dimensjonering av vaktstyrken tilhørende Nesset brannvesen, Eidsvåg 
stasjon, opp mot gjeldende forskriftskrav for minimumsberedskap.

Beskrivelse
Nesset kommune hadde per 01.01.2012 et innbyggertall på 3004 personer. Kommunen 
kjøper brannsjeftjenesten av Molde brann- og redningstjeneste. Dette innbefatter brannsjef, 
leder beredskap, leder forebyggende samt branninspektør/branningeniør og feiertjenesten. 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen §4-8, §5-1, §5-2 og §5-3 angir 
minstekrav for dimensjonering av kommunal brannberedskapsstyrke: 

Dimensjoneringsforskriften § 5-1
Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen 
innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav 
minst 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. 

Beredskapen skal legges til et tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet 
tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. 

Dimensjoneringsforskriften § 5-2
Et vaktlag skal minst bestå av:

- 1 utrykningsleder
- 3 brannkonstabler/røykdykkere

Støttestyrke er:
- Fører for tankbil
- Fører for snorkel-/stigebil

Dimensjoneringsforskriften § 5-3
I spredt bebyggelse og i tettsteder med inntil 3.000 innbyggere kan beredskapen organiseres av 
deltidspersonell uten fast vaktordning. Til tider hvor det ikke kan forventes tilstrekkelig oppmøte ved 
alarmering skal det opprettes lag med dreiende vakt.

I tettsteder med 3.000-8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
deltidspersonell med dreiende vakt.

I tettsteder med 8.000-20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
heltidspesonell med kasernert vakt innenfor ordinær arbeidstid. Utenfor ordinær arbeidstid kan 
beredskapen organiseres i lag bestående av deltidspersonell med dreiende vakt, men hvor 
utrykningslederen har brannvern som hovedyrke. Støttestyrken, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell 
med dreiende vakt.

I tettsteder med mer enn 20.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag av 
heltidspersonell med kasernert vakt. Støttestyrke, jf. § 5-2, kan være deltidspersonell med dreiende 
vakt. 



Dimensjoneringsforskriften § 4-8
Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem m.v., 
strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift og lignende, skal innsatstiden ikke overstige 10 
minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer 
den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles 
mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke 
overstige 30 minutter.

Vurdering
Det følger av Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen at 
kommunen kan løse beredskapsmessige oppgaver med eget brannvesen, gjennom 
interkommunale avtaler, ved samarbeidsavtale med annet brannvesen, ved kjøp av tjeneste 
fra private virksomheter eller ved en kombinasjon av de nevnte alternativer, jf. §§ 2-1 og 4-1.

Av brannvesenets minstestyrke på 16 skal minst 4 mannskaper og eventuelt støttestyrke 
være i innsats innenfor kravene til innsatstider, jf. § 4-8. Innen 10-15 minutter etter at 
førsteinnsats er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper være i samlet innsats.

§5-2 angir at et vaktlag består av 4 mannskaper, hvorav 1 skal inneha kvalifikasjoner som 
utrykningsleder. Forskriftens § 4-8 angir videre innsatstider vaktlaget må overholde mht. 
innsats. Innsatstid defineres som tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på 
skadestedet.  

Brannvernet i Nesset kommune er dimensjonert i henhold til § 5-3, første ledd, og består av 
deltidspersonell uten fast vaktordning. Denne organiseringen kjennetegnes ved, ref. 
Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen:

– mannskapet er deltidsansatt med annen hovedarbeidsgiver
– hele styrken varsles på samme tid
– hele styrken bærer radio eller ”tilsvarende utstyr”
– hele styrken bor eller arbeider innenfor en oppmøtetid til brannstasjonen på
   4 minutter på dagtid og 6 minutter om natten (nedfelles i ansettelsesbetingelsene)
– hele styrken møter på brannstasjonen
– hele styrken har godkjent personlig verneutstyr ved oppmøte på brann-/skadested
– fravær lengre enn 3-4 døgn meldes brannsjefen

§5-1 angir at enhver kommune skal ha en samlet innsatsstyrke på minimum 16 personer, 
hvorav 4 skal være kvalifiserte som utrykningsledere. Dette kravet tilfredsstilles for Nesset 
brannvesen, Eidsvåg stasjon. 

Erfaringer fra den senere tiden viser imidlertid at det ved alarmering av mannskaper tilknyttet 
Eidsvåg stasjon, på dagtid kun har møtt opp totalt 4 deltidsmannskaper. Dette tilfredsstiller 
kravet til ett vaktlag som kan gjennomføre førsteinnsats/utrykning, men derimot ikke kravet 
om at en samlet styrke på 12-14 mannskaper skal være i innsats innen 10-15 minutter. Dette 
er en forutsetning for å kunne håndtere større branner/aksjoner. 



Konklusjon
Nesset brannvesen, Eidsvåg stasjon har i praksis ikke en bemanning som tilfredsstiller krav 
til dimensjonering av brannvesenets vaktberedskap, hjemlet i Forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen. Av minstestyrken på 16 mannskaper, kan det i praksis totalt 
møte 6-8 mannskaper ved utalarmering på dagtid, forutsatt at alle er friske og tilstede. Ved 
flere anledninger har det kun vært oppmøte på 4 deltidsmannskaper. Dette gir en beredskap 
og en robusthet for brannvesenet som ikke er tilfredsstillende, og som gjør at brannvesenet 
ikke er i stand til å håndtere større branner/aksjoner på en slik måte som minimumskrav i 
forskriften forutsetter. 

For å øke robustheten og påliteligheten til oppmøte av deltidsmannskaper tilknyttet Eidsvåg 
stasjon må følgende tiltak iverksettes:

- Ansatte i Eresfjord brannvesen med arbeidssted/oppmøtested Eidsvåg, inngår i 
innsatsstyrke ved Eidsvåg stasjon på dagtid. Disse utstyres med personsøker, samt 
nødvendig utstyr/bekledning ved Eidsvåg stasjon.

- Den forutsatte mannskapsstyrken ved Eidsvåg stasjon må i tillegg økes til 18 
deltidsmannskaper. Disse skal fortrinnsvis bo og jobbe i Eidsvåg.

- Utrykningsledere ved Eidsvåg stasjon skal være tilgjengelig også på dagtid.

Hjemmel
Brann- og eksplosjonsvernloven
Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen (Dimensjoneringsforskriften) /m. 
veiledning.
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1 Fellingsresultater 2012 - oppsummering
2 Hjort 2012 - Fellingsresultater
3 Oversikt - Vårtelling 2009 - 2013

Rådmannens innstilling

Hjortebestanden i kommunen varierer i størrelse og utvikling. Av den grunn er det grunnlag for å
fravike minsteareal i de ulike forvaltningsregionene, jfr § 9, i forskrift av 14.02.2012 om forvaltning 
av hjortevilt og bever.

For å bedre vinterbeiteområdene for hjort og elg legges følgende minsteareal til grunn for jaktsesongen 
2013.

For region gamle Nesset settes minstearealet for vald Eide – Fredsvik til 675 dekar for hjort og 6500 
dekar for elg.

I forvaltningsregion Eresfjord settes minstearealet til 250 daa til vald nr 68 Husby – Sølott, 350 daa for 
vald nr 64 (Bjørnes/Solhjell) og nr 61(Meringdal). 

I Vistdal settes minstearealet til Ødegård jaktvald til 700 dekar.

For rådyr ingen endring av minstearealet, dvs 500 dekar for vald i Nesset som ikke har kvotefri jakt. 

Saksopplysninger

Valdregisteret pr 31.12.2012 i Nesset står oppført med til sammen 24 vald, hvorav 6 vald med 
driftsplanbasert forvaltning.

Forvaltningsområde Antall vald 2011 Antall driftsplaner



Gamle Nesset (t.o.m Bugge) 6 vald Nordstranda - 51 825 daa
Ytre Nesset  - 35 710 daa
Bersås storvald- 18 000 daa
Storhaugen – Kleppen 26 815 
daa

Eresfjord 10 vald Øvre Eresfjord – 17 300 daa
Eikesdal 1 vald Eikesdal – 41 300 daa
Vistdal 5 vald Vistdal storviltvald – 51 550 

daa
Sørstranda – 19 725 daa

Det er laget eget notat, hvor siste års fellingsresultater i de ulike områdene er oppsummert, se vedlegg.

Vurdering

Det generelle målsettingen i fylket er å redusere hjortebestanden. Det vil likevel være uenighet om 
hvor stor hjortebestanden er i de forskjellige bygdene og kommuner. 

Fastlagt minsteareal for hjort er 500 dekar i Eresfjord og ellers i kommunen 1000 dekar. 
I medhold av § 9 i hjorteviltforskriften kan kommunal viltmyndighet fravike minstearealet for hjort, 
elg og rådyr med inntil +/- 50 %.

Bruk av den såkalte 50 % regelen skal være vurdert ut fra ulikheter i viltartens levevilkår i kommunen, 
bestandens størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære forhold.

Rådmannen mener at det ikke er noe grunnlag for å starte en prosess med forskriftsendring av 
minstearealet i kommunen. Hovedbjelken i hjorteviltforvaltningen vil være målsetting om lokal 
driftsplanbasert forvaltning. Dette innebærer stor fleksibilitet for avskyting.  Ellers ”sliter” en del 
mindre enkeltvald med lavt fellingsresultat ut fra dagens fastsatte minsteareal i Nesset kommune. 

I 2008 ble Steinar Bratset engasjert av kommunene på Romsdalshalvøya til å gjøre en grov kartlegging 
av beiteforholdene på utvalgte steder. I Nesset ble vinterbeiteområdet ved Talset (Eidsøra), 
Mardalsmoen og osen ved Eikesdalsvatnet bl.a besøkt. Steinar Bratset har sammen med saksbehandler 
sett på disse områdene på nytt igjen nå i år (10.05.2013). Oppsummering av befaringen er ennå ikke 
ferdig og vil bli gjennomgått i møtet.

Region gamle Nesset
Det er to vald i region som ikke har driftsplanbasert forvaltning. Rådmannen vil foreslå at en fortsetter 
ett år til med samme uttaksstrategi som i 2012.

Når det gjelder elgbestanden er det i region gamle Nesset som har størst tilhold av elg. 
Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å gjøre de store endringene av minstearealet fra i fjor. 
Det er vald med driftsplaner i region gamle Nesset som skyter elg. 

I 2011 ble det gjennom valdsamarbeid på Meisalstranda åpnet for elgjakt i dette området. Rådmannen 
mener det er grunnlag for å sette ned minstearealet til 6500 dekar for dette valdet. Det er sett elg i 
valdområdet i hele vinter. Med hensyn til skogbruksinteressene er det lite ønskelig å ha for stor 
elgbestand i region gamle Nesset.  Minsteareal for elg settes til 6500 dekar.

Region Eresfjord
I Eresfjord er det i mange områder mye hjort, spesielt om vinteren og våren. En del vald i bygda har 
forholdsvis lav fellingsprosent. 



Rådmannen mener for å bedre vinterbeiteforholdene i Eresfjord bør en fortsette nesten samme 
kvotestrategi som i 2012 selv om det kan tyde på at bestanden er blitt noe redusert. 

Oversikt vårtelling av dyr på innmarksbeite i Eresfjord
År/ca dato for telling 01.04 15.04 01.05
2008 177 dyr 217 dyr
2009 237 dyr 169 dyr 27 dyr
2010 130 dyr 145 dyr 156 dyr
2011 77 dyr 181 dyr
2012 206 dyr 148 dyr
2013 68 dyr 46 dyr 72 dyr

Region Vistdal
I Vistdal har det vært driftsplanbasert forvaltning i mange år. I 2011 avsluttet Ødegård jaktfelt 
samarbeidet med Vistdal storviltvald og ble eget jaktvald igjen (3250 dekar i tellende areal). 
Bakgrunnen for etablering av driftsplanbasert forvaltning i Vistdal var bl.a å kunne samordne jaktuttak 
i bygda bedre og ha lokal strategi på forvaltningen av hjorteviltet. 

Ødegård jaktvald i Vistdal søkte i  29.04.2012 søkt om at minsteareal for hjort for valdet blir satt ned 
til 400 daa pr fellingstillatelse ut fra følgende forhold; 

 Ødegårdslia har store beiteskader på skogen, og lyngen er sterkt nedbeita
 Ødegård jaktfelt har god bonitet og svært attraktivt for hjorten
 Nesset Ettersøksring har rapportert om like stor hjortetetthet i Vistdal som i Eresfjord
 Mener det er urimelig at valdet får tildelt færre dyr nå, enn i 2004 (6 løyver), da 

hjortebestanden har økt betydelig pga av for lite uttak. 

Da dette ikke ble innfridd gikk saken til klagebehandling hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal som 
vedtok at det skulle legges til grunn 650 dekar, som ga en kvote på 5 dyr.

Rådmannen oppfatter det slik at i Vistdal varierer det en del hvor hjorten oppholder seg i løpet av året. 
Arealet til Ødegård jaktvald har bra med tilhold av dyr. Likevel er det og andre områder i Vistdal som 
har beitepress på lik linje som Ødegård jaktvald. Rådmannen vil foreslå at minstearealet for hjort settes 
til 700 dekar for Ødegård jaktvald, som er samme utgangspunkt som Vistdal storviltvald. 
Vistdal storviltvald har områder med samme bonitet som en finner i Ødegård jaktvald. 
For å redusere hjorteviltbestanden i Vistdal er en avhengig av samarbeid for uttak av dyr i et større 
område. Det har i grunn liten betydning om mindre enkeltvald får en økning i kvota på ett eller to dyr. 

I Vistdalområdet er det to vald som ikke har vært med i driftsplanbasert forvaltning. Disse har i flere år 
fått tildelt kvote ut fra 800 dekar pr dyr. Da det er lav eller ingen felling av dyr i disse valda mener 
rådmannen det ikke er grunnlag for å redusere minstearealet i 2013. 
  
Region Eikesdal
I Eikesdal er det driftsplanbasert forvaltning. Etter befaringen 10. mai i år mener saksbehandler at 
Eikesdal er et område hvor en bør legge opp til stort uttak av dyr i 2013. Det er områder som har stort 
beitepress. Store almetrær er preget av hjortebeiting og det er lite fornyelse av ungskog av alm.
For å bedre vinterbeiteområdene bør driftsplanområdet diskutere tiltak/virkemidler som gjør det mulig 
å oppnå +/- 100 % avskyting i 2013, i forhold til planlagt årlig uttak på 78 dyr. 
I 2012 ble det skutt 59 dyr i Eikesdal driftsplanområde.   
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HJORT 
 
VALDSTRUKTUR 
Det er til sammen 22 vald i Nesset hvorav 8 vald med godkjent driftsplan i 2012.  
Fordeling i kommunen: Region gamle Nesset( Molde – tom Bugge): 6 vald, hvorav fire vald 
med driftsplan. 
Region Eresfjord: 10 vald, hvorav ett vald med driftsplan. 
Region Eikesdal: 1 vald, driftsplan 
Region Vistdal: 5 vald, hvorav to vald  med driftsplan   
 
FELLINGSTILLATELSER 
I 2012  var samlet tildelt kvote for hele kommunen 541 dyr, fordelt på  
31 voksne hanndyr, 45 voksne hunndyr, 18 spissbukk 51 kalver og 396 frie dyr.  
Frie dyr tildeles til vald som har driftsplan med avskytingsavtaler.  
 
 
FELLINGSRESULTAT - HELE KOMMUNEN 
 
Fellingsresultatet i perioden 1998 – 2012 
 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

1998 30 34 32 28 6 130   - 49 % 
1999 29 36 39 29 6 139   - 47 % 
2000 25 43 41 46 8 163   - 53 % 
2001 37 45 63 (30ho) 43 13 201  - 56 % 
2002 50 51 64 (32ho) 26 15 206   - 59 % 
2003 42 50 67 (36ho) 21 11 191    - 61% 
2004 33 36 58 (30 ho) 29 23 179    - 57 % 
2005  48 56 78 (39 ho) 46 29  257   - 70 % 
2006 51 54 65 (35 ho) 40 28  238   - 64 % 
2007 54 63 86 (37 ho) 41 30  274   - 75 % 
2008 72 79 95 (37ho) 58 28  324 – 70 % 
2009 T 493 60 84 111 (44 ho) 59 49 363 – 73,6% 
2010 T 505 62 99 129 54 40 384 – 75 % 
2011 T 544 66 90 96 (41 ho) 44 36 332 –  61 % 
2012 T 541 64 75 83 (38 ho) 46 33 301 – 56 % 
 
I 2010 ble det felt totalt 384 dyr som var  ny fellingsrekord i Nesset. I 2012 ble det felt 301 
hjorter, en nedgang på nesten 10 %  i forhold til 2011, da det ble skutt 332 dyr.    
 
 



 
 
Kvote og antall felte hjort i Nesset i perioden 2002 – 2012.  
 
 
 
 

 
 
 
Antall felte dyr i Nesset i perioden 2002 – 2012 med fordeling kjønn/alder 
 



 
 
 
Felte dyr i Nesset 2012 med fordeling kjønn/alder 
 
 
 Eldre  Eldre % 1,5 år 1,5 år % Kalv Kalv % I alt  I alt % 
Hanndyr 64 21,3  % 46 15,3 % 38 12,6 % 148 49,2 % 
Hodyr 75 24,9  % 33 11,0 % 45 15,0 % 153 50,8 % 
Felt 
totalt 

139 46,2  % 79 26,2% 83 27,6 % 301 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGION  ”GAMLE NESSET”  
 
Fellingsresultatet i perioden 1998 – 2012: 
 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

1998 2 7 7 9 3 28  - 38,8% 
1999 7 5 12 13 1 38 – 41,3 % 
2000 6 14 14 18 1 53  - 52,5% 
2001 9 10 16 16 4 55 – 42,6 % 
2002 16 14 19 11 5 65  
2003  T-112 15 15 18 7 3 58 -   51,7% 
2004  T-108 9 15 22 7 7 60  - 55.5 % 
2005  T-142 19 15 24 19 11 88 -  61.9 % 
2006 T- 143 22 18 20 15 8 83 – 58 % 
2007 T- 143 18 16 25 15 9 83 
2008 T- 167 25 27 32 22 16 122 
2009 T - 184 21 28 32 26 28 135 
2010 t- 192 22 31 50 25 19 147 
2011t- 195 17 26 24 23 21 111 
2012t- 195 20 20 30 23 16 109 
 
I region gamle Nesset ble det i 2010 satt ny fellingsrekord med 147 felte dyr.  I 2011 ble det 
skutt 111 dyr,  36 færre dyr enn i forhold til 2010. I 2012 ble det skutt 109 dyr, en liten 
nedgang sammenlignet med  2011.  Det ble skutt 3 flere eldre hanndyr og 6 flere kalver, men 
5 færre  kviger  i forhold til 2011.  
 
 
REGION  ERESFJORD  
 
Fellingsresultatet i perioden 1998 – 2012: 
 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

1998 10 12 15 10 3 50- 59,5% 
1999 11 18 14 6 2 51 –47,7% 
2000 10 17 12 16 3 58 – 53,7 % 
2001 16 19 26 15 5 81 – 75% 
2002 16 25 28 8 6 83  - 76 % 
2003 12 18 27  10 3 70  - 72 % 
2004 T 97 10 7 19 12 9 57 – 58  % 
2005  T 100 15 23 26 11 4 79 – 79% 
2006  T 112 15 22 18 7 9 71 – 63,4 
2007 T 16 27 38 8 10 99 
2008 T 153 22 22 29 14 8 95 (62%) 
2009 T 157 18  26 40 15 8 107 
2010 T 160 21 34 44 13 9 121 
2011 T 180 31 22 36 14 9 111 
2012 T 168 20 25 20 10 6 81 



 
I 2012 ble det felt 81 hjorter i Eresfjord. Det er 30 færre dyr enn i 2011.     
Øvre Eresfjord jaktvald har driftsplanbasert forvaltning med årlig uttak på av 66 dyr. Det ble i 
2012 skutt 31 dyr og det er 22 færre dyr i forhold til 2011.  
 
 
Når det gjelder vald i Eresfjord utenfor driftsplanområdet har avskytingen de siste 12 årene 
vært: 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

2001 9 9 14 6 1 39 
2002 11 12 14 2 3 42 
2003 5 10 15 3 2 35 
2004 T-56 4 1 13 (7 ho) 4 5 27-  48 % 
2005 T-59 10 13 15 (7 ho) 0 2 40-  48 % 
2006 T-62 9 13 9 1 3 35 – 56,4 % 
2007 10 15 23 0 1 49 –   
2008 13 15 15 2 1 46 
2009 T 91 10 13 22 3 0 48 
2010 T 94 11 22 25 3 1 62 
2011 T 114 12 21 21 3 2 59 dyr 
2012 T 102 11 17 16 5 1 50 
Dersom en sammenligner fellingsresultatet de to siste årene er  jevnt uttak av eldre hanndyr, 
liten økning i antall felte spissbukker i 2012, mens nedgang i antall felte kalver og koller.  
 
REGION  EIKESDAL  
 
Fellingsresultatet i perioden 1998 – 2012: 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

1998 7 5 1 4 0 17 – 70,8% 
1999 6 7 3 3 0 19 – 76 % 
2000 4 3 3 5 0 15 – 53,6 % 
2001 6 4 5 6 1 22 – 57,9% 
2002 6 4 4 5 1 20 – 70% 
2003 8 7 7 4  26 – 88 % 
2004 T- 41 7 3 5 6 3 24 – 58,5 % 
2005 T- 41 8 8 9 7 2 34 – 83 % 
2006  T-41 7 7 11 10 2 37 – 90% 
2007 T-41 10 10 12 10 0 42 
2008 T-64 14 20 14 7 0 55 – 85 % 
2009 T-64 12 16 14 9 3 52 – 81 % 
2010  T 64 10 19 12 8 0 49 
2011 T 69 16 19 13 2 3 53 
2012 T 78 12 16 19 8 4 59 
 
Eikesdal storvald, som omfatter areal fra Hoem/ Vike til Finnset, har i utgangspunktet 
driftsbasert forvaltning .  
 



Eikesdal er det eneste forvaltningsområdet hvor det ble skutt flere dyr enn 2011. I 
driftsplanområdet ble det i år felt 59 dyr som er ny fellingsrekord i Eikesdal. Det er 6 flere dyr 
enn i 2011.  
 
REGION  VISTDAL 
 
Fellingsresultatet i perioden 1998 – 2012: 
År Eldre 

hanndyr 
Eldre  
Hunndyr 

Kalv Spissbukk Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

1998 11 10 9 5 0 35 – 52,2 % 
1999 5 6 9 7 3 30 – 44,8 % 
2000 5 9 12 7 4 37 – 53,6 5 
2001 6 12 16 6 3 43 – 52 % 
2002 12 8 13 2 3 38  - 46 % 
2003 7 10 15  5 37  - 54% 
2004 T- 70 7 10 11 4 4 36– 51.4 % 
2005 T- 82 6 10 19 9 12 56 -  68 % 
2006 T- 74 7 7 16 8 9 47 – 63,5 % 
2007 T- 74 10 10 11 8 11 50 
2008 T- 75 11 10 20 7 4 52 
2009 T – 85 9 14 27 9 10 69 
2010 T 90 9 15 23 8 12 67 
2011 T 100 11 14 24 5 3 57 
2012 T 98 12 14 14 5 7 52 
 
Det ble i 2012 felt 5 færre dyr i Vistdal i forhold til 2011 da det ble skutt 57 dyr.    
De siste 4 årene har det vært forholdsvis jevnt uttak av eldre hunndyr. Det ble i år felt 10 
færre kalver sammenlignet med 2011.  
 
 
OPPSUMMERING FELLINGSRESULTAT 2012 - Hjort 
 

 Samlet fellingsresultat i Region gamle Nesset for 2012 er på samme nivå  som i 2011, 
men 38 færre dyr sammenlignet med 2010 da det ble satt fellingsrekord med 147 felte 
dyr. .  

 I region Eresfjord ble det i 2012 skutt 30 færre dyr sammenlignet med 
fellingsresultatet i 2011. I år ble det felt 81 dyr mens i 2011 ble det skutt 111 dyr. Det 
ble i år skutt 3 flere koller enn i 2011.  

 I region Eikesdal ble det i år satt ny fellingsrekord med felling av 59 dyr. Det er 4 flere 
dyr enn forrige fellingsrekord i 2008.  

 I region Vistdal ble det skutt til sammen 52 dyr. Det er det samme fellingsresultatet 
som i 2008.  

 Samlet fellingsprosent for Nesset ble i år 56 %. Det er den laveste fellingsprosenten 
siden 2001.  

 
 
 
 
 



ELG 
 
Felte elg i Nesset, perioden 2001 - 2012 
År Eldre okser Eldre ku Kalv Okser 1 ½ 

år 
Hunndyr  
1 ½ år 

Sum 

2001 4  4 0  8 
2002 3 1 2 2  8 
2003 3 1 3   7 
2004 T-21 3 2 5 0 1 11 
2005 T-23 5 1 1 0 0 7 
2006 T-25 3 2 4 1 1 11 
2007 T-27 4 2 4 (hann) 1 0 11 
2008 T-22 4 1 3 (2 okser) 1 2 11 
2009 T-22 3 2 4 3 2 14 
2010 T-23 3 2 6 4 2 17 
2011 T-24 4 3 5 3 3 18 
2012 T-29 3 4 4 5 1 17 
 
 
Det er godkjent 10 elgvald i kommunen. Det ble i 2011 skutt 18 elger i Nesset som var ny 
fellingsrekord. I 2012 ble det skutt ett dyr i region Vistdal og 16 elger i region ”gamle 

Nesset”.  De tre siste årene har fellingsresultatet holdt seg stabilt med årlig uttak av 17/ 18 
elger. I perioden 2006 – 2008 ble det årlig skutt 11 elger i Nesset.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Antall felte elg 2012, fordelt alder/kjønn 
 
 Eldre Eldre % 1,5 år 1,5 år % Kalv Kalv % I alt I alt % 
Hanndyr 3 17,6 % 5 29,4 % 2  11,8 % 10 58,8 % 
Hodyr 4 23,5 % 1 5,9 % 2 11,8 % 7 41,2 % 
Felt 
totalt 

7 41,2 % 6 35,3 % 4 23,5 % 17 100 % 

Fellingsprosent; 58,6 
 

 
Tillatt felte elg  (kvote) og felte dyr i perioden 2002 - 2012 
 



 

RÅDYR 
Det ble i 2012 felt til sammen 76  rådyr i kommunen, fordelt på 42  bukker, 20 geiter, 6 
bukkekalver og 8 geitkalver. 
Det ble i 2011 felt til sammen  80 rådyr i kommunen, fordelt på 34  bukker, 28 geiter, 9 
bukkekalver og 9 geitkalver. 
Det ble i 2010 felt til sammen 108 rådyr i kommunen, fordelt på 45  bukker, 36 geiter, 17 
bukkekalver og 10 geitkalver. 
Det ble i 2009 felt til sammen 134 rådyr i kommunen, fordelt på 61  bukker, 41 geiter, 17 
bukkekalver og 15 geitkalver. 
Det ble i 2008 felt til sammen 87 rådyr i kommunen, fordelt på 47  bukk, 27 geiter, 5 
bukkekalver og 8 geitkalver. 
Det ble i 2007 felt til sammen 117 rådyr i kommunen, fordelt på 53 bukk, 29 geiter, 14 
bukkekalver og 21 geitkalver. 
I 2006 ble det skutt 56 rådyr i kommunen, fordelt på 20 bukk, 19 geiter, 8 bukkekalver og 9 
geitkalver. 
 
 
 
 
 
 
 



felthjo . txt

TE0 = Tillatt Eldre hann Han = Felt Eldre hann
TEh = Tillatt Eldre hunn Hun = Felt Eldre hunn
Tkl = Tillatt kalv
Tfr = Tillatt frie 1YzK = Felt 1Y2 hunn
TSp = Tillatt spissbukk lYzO = Felt lYz hann
Tto = Tillatt i alt okl = Felt hannkalv

Hkl = Felt hokalv

Fellingsresultat for aret 2012 i

I ----Tillatt felt I I Felte dyr I
Nr Navn TE0 TEh Tkl Tfr TSp Tto Han Hun 1Y2O 1YaK okl Hkl TOt

2 Drift.2,øvreE 0 0 0 66 0 66 9 8 5 5 i 3 31
10 Nordstrarida Vil 0 0 0 44 0 44 4 4 3 4 3 2 20
17 Ytre Nesset Sto 0 0 0 32 0 32 4 3 4 6 2 3 22
30 Bersas Storvilt 0 0 0 35 0 35 3 4 2 1 i 3 14
40 Eide - Fredsvik 4 6 6 0 3 19 2 2 3 i 3 i 12
45 Storhaugen Kl 0 0 0 53 0 53 7 5 li 4 6 4 37
5iBugge 3 3 4 0 212 0 2 0 0 0 2 4
52Rødskjæret 1 i i 0 0 3 i i 0 0 0 i 3
55 syltebø i i i 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
56 Bjørb.Gransæter 2 3 5 0 i li i i 0 0 i 2 5
58 Frisv. Fagersle 3 4 5 0 2 14 i i i 0 i i 5
61 Meringdal 3 5 5 0 2 15 0 3 i 0 0 i 5
64 Bjørnes Solhj. 2 4 4 0 i il 2 2 i 1 0 0 6
65TorhusOgSirar i 2 3 0 i 7 0 0 0 0 i i 2
68 HUsby-SølOtt 8 12 12 0 4 36 6 9 2 0 3 4 24
70Ernes i i 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
73 Eikesdal Storva 0 0 0 78 0 78 12 16 8 4 il 8 59
78Gauprør 0 110 i 3 0000000
80 ødegård Jaktval i i i 0 i 5 i i 1 0 i i 5
81 vistdal Storvil 0 0 0 64 0 64 9 8 4 7 2 6 36
83Høsteng i 1100 3 10000 0 i
90 Sørstranda Stor 0 0 0 24 0 24 i 5 0 0 2 2 10

Totalt 31 45 51 396 18 542 64 75 46 33 38 45 301

Prosentvis felte dyr.
Felt eldre hann. .21,3%
Felt eldre hunn. .24,9%
Felt i)’z ar hann. .15,3%
Felt lYz ar hunn. .11,0%
Felt Hannkalv. .. .12,6%
Felt hokalv 15,0%

Side i



Telling av hjort 1. april 2013
Merknad Bukk Kolle Kalv Uid Sum dyr Sted

18 5 5 40 68 Vistdal
Eresfjord
Eikesdal

Telling av hjort 15. april 2013
Merknad Bukk Kolle Kalv Uid Sum dyr Sted

55 Mittet grense til Skorgen
7 4 23 34 Vistdal

16.04 21 2 2 16 41 Eresfjord
Eikesdal
Bugge

Rådyr 0 Nesset prestegård — Myrset

2 3 1 15 27 Raudsand - Fredsvika
Rådyr 0 HØvikelva — Rød
16

Tjelle - Ranvika
Ranvik — Molde grense

i- 1 elgku 41 dyr Gussiås — Molde grense

Telling av hjort 30. april 2013
Merknad Bukk Kolle Kalv Uid Sum dyr Sted

47 Mittet grense til Skorgen
5 4 59 68 Vistdal

01.05 14 9 6 45 73 Eresfjord
24.04 118 Eresfjord
(ekstra
telling)

Eikesdal
Bugge

Snøvær 0 Nesset prestegård — Myrset

29.04 5 Raudsand - Fredsvika
Rådyr 0 Høvikelva — Rød
15

Tjelle — Ranvika
Ranvik — Molde grense

01.05 24 dyr og Gussiås — Molde grense
3 elger



Telling av hjort 1. april 2011
Merknad Bukk Kolle Kalv Uid Sum dyr Sted

Mittet grense til Skorgen
Vistdal

22 3 2 50 77 Eresfjord
Eikesdal
Bugge
Nesset prestegård — Myrset
Gjemnes grense — Raudsandl - Høvikelva
Høvikelva — Rød
Tjelle — Ranvika
Ranvik — Molde grense

X Gussiås — Molde grense

Telling av hjort 15. april 2011
Merknad Bukk Kolle Kalv Uid Sum dyr Sted

Mittet grense til Skorgen
Vistdal

41 13 8 129 181 Eresfjord
Eikesdal
Bugge

X Nesset prestegård — Myrset

~ Årstad - Eidsøra
9 rådyr X Høvikelva — Rød

Tjelle - Ranvika
Ranvik — Molde grense

Mye snø 1 3 6 10 Gussiås — Molde grense

Telling av hjort 30. april 2011
Merknad Bukk Kolle Kalv Uid Sum dyr Sted

Mittet grense til Skorgen
Vistdal
Eresfjord
Eikesdal
Bugge

2 2 Nesset prestegård — Myrset

Aarstad - Eidsøra
10 rådyr X Høvikelva — Rød

Tjelle - Ranvika
Ranvik — Molde grense

7 8 1 11 27 Gussiås — Molde grense



Telling av hjort 1. april 2010
Merknad Bukk Kolle Kalv Uid Sum dyr Sted

Mittet grense til Skorgen
Vistdal

30 20 13 67 130 Eresfjord
Eikesdal
Bugge
Nesset prestegård — Myrset
Gjemnes grense — Raudsandl - Høvikelva
Høvikelva — Rød
Tjelle — Ranvika
Ranvik — Molde grense
Gussiås — Molde grense

Telling av hjort 15. april 2010
Merknad Bukk Kolle Kalv Uid Sum dyr Sted

Mittet grense til Skorgen
Vistdal

29 22 15 79 145 Eresfjord
Eikesdal
Bugge

Regn og 0 Nesset prestegård — Myrset
vind

11 3 6 21 Arstad - Eidsøra
HØvikelva — Rød

8 Tjelle - Ranvika
Ranvik — Molde grense

3 Gussiås — Molde grense

Telling av hjort 30. april 2010
Merknad Bukk Kolle Kalv Uid Sum dyr Sted

Mittet grense til Skorgen
Vistdal

26 16 11 99 156 Eresfjord
Eikesdal
Bugge

2 5 2 3 12 Nesset prestegård — Myrset

11 3 6 21 Aarstad - Eids~ra
Kun Høvikelva — Rød
rådyr

1 Tjelle - Ranvika
Ranvik — Molde grense

7 Gussiås — Molde grense



Telling av hjort 1. april 2009
Merknad Bukk Kolle Kalv Uid Sum dyr Sted

Mittet grense til Skorgen
Vistdal

237 237 Eresfjord
Seter Finset 14 2 16 Eikesdal

Bugge
Nesset prestegård — Myrset
Gjemnes grense — Raudsand? - Høvikelva
Høvikelva — Rød
Tjelle — Ranvika
Ranvik — Molde grense
Gussiås — Molde grense

Telling av hjort 15. april 2009
Merknad Bukk Kolle Kalv Uid Sum dyr Sted

Mittet grense til Skorgen
Vistdal

26 143 169 Eresfjord
3 10 8 10 31 Eikesdal

Bugge
9 5 4 18 Nesset prestegård — Myrset

11 11 10 25 57 Årstad - Eidsøra
4 rådyr - - - - - Høvikelva — Rød

Tjelle - Ranvika
Ranvik — Molde grense

9 4 13 Gussiås — Molde grense

Telling av lijort 30. april 2009
Merknad Bukk Kolle Kalv Uid Sum dyr Sted

Mittet grense til Skorgen
Vistdal

3 2 1 21 27 Eresfjord
2 1 38 41 Eikesdal

Bugge
0 Nesset prestegård — Myrset

11 11 10 26 58 Aarstad - Eidsøra
15 rådyr - - - - - Høvikelva — Rød

Tjelle - Ranvika
Ranvik — Molde grense

13 10 2 25 Gussiås — Molde grense



Nesset kommune Arkiv: K40

Arkivsaksnr: 2008/1041-10

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg for teknisk, næring og miljø 16/13 23.05.2013

Minsteareal elg - Gamle Nesset

Vedlegg
1 Vedrørende fellingskvote elg 2013
2 Kopi - befaring av elgskader på furu - Gussiås
3 Ytre Nesset storviltvald - godkjenning av ny driftsplan 2011 - 2013

Rådmannens innstilling

Det vises til brev av 29-04.2013 fra Ytre Nesset storviltvald. 

Nesset kommune har i TNM-sak 031/2011 godkjent driftsplan for Ytre Nesset storviltvald for 
perioden 2011 – 2013. 

Det vises til notat av 16.06.2011 – ” oppsummering av befaring av elgskader på furu”, der grunnlaget 
for å vurdere forskriftsendring var uttak av 14 dyr i perioden 2011-2012.  Det er skutt 10 dyr i løpet av 
to år og uttak av dyr for 2013 må følge siste driftsår i driftsplanen. 

Kommunal viltforvaltning tar gjerne en vurdering av minstearealet for elg i region gamle Nesset etter 
jaktsesongen 2013. 

Saksopplysninger

Ytre Nesset storviltvald søker i brev av 29.04.2013 om at Nesset kommune endrer minstearealet for 
elg. 
Driftsplanområdet har 35 720 dekar i tellende areal. Det påpekes at det ble søkt om årlig uttak av 7 dyr 
ved fornying av driftsplanen, noe kommunen ikke godtok. Driftsplanområdet mener at årets kvote må, 
med bakgrunn i skogskader fra vinterbeiting, økes til 7 dyr. 

Det vises og til notat fra skadebefaring 16.06.2011 på Gussiåsen hvor skogbrukssjef og miljøvernleder 
deltok. 



Vurdering

Kommunal viltforvaltning er klar over at Gussiåsen er et område som er preget av tilhold av elg om 
vinteren, og at dette medfører beiteskader på skog.  

Når det gjelder driftsplanen og bakgrunnen for at samlet kvote ble satt til 15 dyr i perioden 2011 –
2013 , i stedet  for 21 dyr som omsøkt, har det utgangspunkt i følgende forhold.

1. Minsteareal for elg i Nesset er fastsatt i forskrift til 12 000 dekar.
2. Etter § 9 i hjorteviltloven kan kommunen regulere det fastsatte minstearealet opp eller ned med 

inntil 50 % for det enkelte vald. Det vil si legge til grunn 6 000 dekar pr tildelt dyr. 

På bakgrunn av at valdet har 35 720 tellende areal har ikke kommunen anledning å tildele 7 dyr i årlig 
kvote. Derfor måtte en sette 15 dyr som samlet kvote for 3 års perioden, med utgangspunkt i årlig uttak 
av 5 dyr. 

Kommunal viltforvaltning har signalisert muligheter for å gjennomføre en forskriftsendring for å 
redusere minstearealet. 

I notatet etter befaringen 16. juni 2011 ble følgende enighet oppsummert av skogsbrukssjef John 
Walseth;

”Gruppa ble enig i følgende tiltak:
Driftsplanområdet bør ha 20 % overskyting de neste 2 årene (skyte 7 elger i 2011 og 2012). Dersom 
det i 2013 viser seg at en har fortsatt har like mye elg i området skal kommunen fremme en sak og 
forskriftsendring om redusert minsteareal på elg i kommunen.”

Ytre Nesset storviltvald har hatt følgende avskyting i 2011 og 2012
År Kalv Kvige Hanndyr 

11/2 år
Eldre 
okse

Ku Til 
sammen

2011 1 1 0 1 1 4
2012 1 1 2 1 1 6
Sum 2 1 2 2 2 10 dyr

Rådmannen er åpen for at en etter endt driftsplanperiode for Ytre Nesset storviltvald, vurderer behovet 
for å endre forskriften for minstearealet for elg og hjort i region gamle Nesset. I en slik prosess likevel 
vurdere flere forhold til bl.a ;

- Beiteskader
- Påkjørsler
- Fellingsresultater for enkeltvald/region 

Økonomiske konsekvenser

Betydning for folkehelse
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Ytre Nesset storviltvald

Skjørlia, den 29.april 2013

Nesset kommune
Viltforvaltninga

6460 EIDSVAG

Vdr. fellingskvote elg 2013 — Søknad om økning av fellingskvote

I storvaldets forslag til driftsplan for 3- årsperioden 2011 2013 er det beskrevet betydelige
skogskader fra vinterbeiting av elg og at beiteskadene er vurdert stedvis å være utover et
akseptabelt nivå. Med bakgrunn i dette la driftsplanen opp til en økning i fellingskvoten av elg
med et årlig uttak på inntil 7 dyr, og til sammen 21dyr i planperioden.

Vårt forslag til avskyting av elg i driftsplanen ble imidlertid ikke godkjent av kommunen, jfr.
utvalgssak 31/11. Kommunen godkjente bare er årlig uttak av 5 dyr, og til sammen 15 dyr i
planperioden. Fra kommunens side er skadeproblematikken fra vinterbeiting av elg ikke
engang kommentert i saksdokumentene.

I planperiodens 2 første år er det på valdet felt 10 dyr, d.v.s. 100 % felling av tildelt kvote.
Kvoten for det siste år i planperioden 2013 blir derfor etter vedtaket i utvalgssak 31/11 5 dyr.
Vi mener at årets kvote bør økes til 7 dyr, med den begrunnelse som valdet har beskrevet.
Observasjoner fra vinteren tyder på at elgstammen ligger på nivå med tidligere år.

Ytre Nesset storviltvald har et godkjent tellende storviltareal på 35710 da. Med en årlig kvote
på 5 dyr tilsvarer dette 7142 da. pr. fellingsrett. Med en årlig kvote på 7 dyr blir arealet pr. dyr
5101 da. Vi vil påpeke at behovet for en endring av minstearealet for elg over området her er
tatt opp flere ganger med viltforvalininga.

Vi viser for øvrig til notat fra skadebefaring den 16.juni 2011, jfr. vedlagt kopi, samt samtale
med utvalgsleder Magne Bugge og Hogne Frydenlund den 22. april d.å.

Ber med dette om at saken bli vurdert på nytt, slik at valdets fellingskvote for elg i 2013 settes
til 7 dyr.

Med hilsen

(2f154/§si°

(valdsekretær)
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Notat

Til:

Fra: JohnWalseth

Sak nr. Dato
2011/523-5 16.06.2011

Befaringavelgskaderpåfuru- Gussiås16.06.2011

Det ble den 16.06.2011 gjennomførten befaringav elgskaderpå furuskogpå Gussiåsen.

Følgendepersonerdeltok:Grunneiere:OddGussiås,TorsteinGussiåsog KnutGussiås.
Nesset kommune:MiljøvernlederHogne Frydenlundog skogbrukssjefJohnWalseth.

Førstble detbefartet 44 dekarstortfurufelthos KnutGussiås som ble markberedti 1995. Her
hardet værtbeiteskaderoverflere år,men med spesielt storeskadersist vinter.All furuskog
mellom0,5 —3,0 meterer totaltnedbeitetav elg. Konklusjon:Furuforyngelsenertotalskadd.Det
ble anbefaltat en snauhoggerfrøtrærneog plantergran.

Videreble det befartet furufelthos TorsteinGussiås.Felt vartroligplantetrundt1980.Hervar
alt furubaretopp til 3,0 meterbeitet. Overhøydenpåfeltet varnoe høyere slik aten likevel vil få
et skogbestand.Det vari tillegg en del gnagskadersom gjøratrotstokkenvil gå til massevirke.

Konklusjon:Vinterstammenav elg i områdeter for stor.Det er ønskelig å reduserestammenslik
at detkanværemulig å få etablertny furuskogi området.

Gruppable enig i følgendetiltak:Driftsplanområdetbørha 20 %overskytingde neste2 årene
(skyte7 elger i 2011 og 2012). Dersomdet i 2013 viser seg at en harfortsattharlike mye elg i
områdetskal kommunenfremmeen sak om forskriftendringom redusertminstearealpåelg i
kommunen.

Referent

344- gs/41.
JohnWalseth





Nesset kommune Arkiv: K40

Arkivsaksnr: 2008/1041-5

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Utvalg for teknisk, næring og miljø 31/11 26.05.2011

Ytre Nesset storviltvald - godkjenning av ny driftsplan 2011 - 2013

Vedlegg
1 Ny driftsplan Ytre Nesset storviltvald
2 Driftsplan 2011-2013

Saksopplysninger
I henhold til § 14 i forskrift om forvaltning av hjortevilt kan kommunene godkjenne flerårige, maksimalt 5 årig, 
bestandsplan for vald godkjent for jakt etter elg og/eller hjort. 
Planen skal inneholde  målsetting for bestandsutviklingen og plan for den årlige avskytingen i antall, fordelt på 
alder og kjønn.

Kommunal viltforvaltning har inndelt kommunen i 4 forvaltningregioner; Vistdal , Eresfjord, Eikesdal og 
”gamle Nesset”. 
Valdstrukturen pr 31.12.2010 i gamle Nesset består av tre driftsplanområder og 6 mindre vald. 

Ytre Nesset storvilvald med 35 210 dekar tellende areal har avsluttet treåring avskytingsavtale, perioden 2008 -  
2010,  med kommunal viltforvaltning. Valdet søker om ny 3 årig driftsplan (2011 – 2013) for hjort, elg og 
kvotefri jakt på rådyr. 

Ytre Nesset storviltvald har hatt følgende fellingsresultat i perioden 2008 -2010, hjort
Kvote 28 årlig.
Samlet 84

Eldre bukk Eldre kolle Spiss
bukk

Kvige Kalv Samlet

2008 4 3 5 4 2 18 – 64,3 % 
2009 4 2 7 8 5 26 -  92,9 %
2010 5 4 2 5 8 24 – 85,7 %
Felling 13 9 14 17 15 68 – 81,0 %
I % 19,1 % 13,2 % 20,6 % 25,0 % 22, 1 % 100 %
Fellingsprosent i 
driftsplan  2008 -
10

20 % 20 % (60 % 
ungdyr)

(60 % 
ungdyr)

(Derav 40 % 
av 
ungdyrkvoten)



Ytre Nesset storviltvald har hatt følgende fellingsresultat i perioden 2008– 2010,  elg
Kvote 5 årlig.
Samlet 15

Eldre 
hanndyr

Eldre 
hodyr

Hanndyr 
1 ½ år

Kvige Kalv Samlet

2008 1 0 1 1 2 5
2009 1 1 1 0 1 4
2010 0 0 0 0 2 2
Felling 2 1 2 1 5 11- 73,33 %
I % 18,2 % 9,1 % 18,2 % 9,1 % 45,5 % 100 %
Målsetting i drifts-
planen 2008 -10

25 % 20 % 55 % 
ungdyr

· Ytre Nesset storviltvald ønsker en moderat økning av fellingskvotene fra forrige driftsplanperiode for 
elg og hjort i perioden 2011 - 2013

Hjort - Årlig uttak av 32  dyr – til sammen 96 dyr i planperioden 2011 - 2013
Kvote 32 årlig. Eldre bukk Eldre kolle Ungdyr** Samlet ** Kalv

Antall 6/7 6/7 19/20 32 8
% Maks 20 % Maks 20 % 60 % 100 % 40 % av 

ungdyrkvoten

For elg søkes det om felling av 21 dyr i løpet av 3 – års perioden 2011 - 13, med årlig uttak av 7 dyr.
Kvote 7 årlig. Eldre 

hanndyr
Eldre 
hunndyr

Ungdyr** Samlet

Antall 2 1 4 7 dyr
% Maks 20 % Maks 15 % 65 % 100 %
Samlet kvote 21 dyr 4 3 14 21 dyr

Det søkes og videreføring av kvotefrijakt på rådyr.

Vurdering
Rådmannen vil påpeke at driftsplanområdet har økt avskytingsprosenten for hjort i forhold til forrige 
avtaleperiode. 
For perioden 2005 – 2007 ble det skutt 51 dyr av samlet kvote på 84 dyr (fellingsprosent 61), mens i 
driftsplanperioden 2008 – 2010 er det skutt 68 dyr av samlet kvote på 84 dyr (fellingsprosent 81).

Rådmannen foreslår at driftsplanområder kan ha 20 % overskyting, dvs det kan felles 38 dyr ett enkelt år. 

Elg
For perioden 2005 – 2007 ble det skutt 7 dyr av samlet kvote på 15 dyr (fellingsprosent 47), mens i 
driftsplanperioden 2008 – 2010 er det skutt 11 dyr av samlet kvote på 15 dyr (fellingsprosent 73).

Minstearealet for elg i Nesset er i forskrift fastsatt til 12 000 dekar. Kommunal viltmyndighet har anledning til å 
redusere denne med inntil 50 %. Det medfører at kommunen kan tildele en kvote med 6 000 dekar som tellende 
areal pr dyr. 
Rådmannen mener at så lenge driftsplanområdet ikke har en høyere fellingsprosent enn 73 % har 
driftsplanområdet mulighet for å ta ut flere dyr innenfor dagens ramme for minsteareal. 

Rådmannen legger opp til at innenfor kvoterammen på 15 dyr kan det tillates inntil uttak av 7 dyr enkelte år. 



Dersom valdet kommer i den situasjon at det skytes 14 dyr de to første årene i driftsperioden kan driftsplanen 
heller tas opp til ny vurdering/behandling. 

Driftsplanen bør inneholde minimumsuttak av kalver. Slik avtalen er foreslått kan valdet i realiteten ta ut bare 
ungdyr.  Rådmannen foreslår at det minimum bør felles 3 kalver av samlet kvote på 15 dyr. 

Rådmannens innstilling
Det vises til søknad av 19.04.2011.

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt§ 14, driftsplan for ytre Nesset 
storviltvald for perioden 2011 – 2013, med følgende forutsetninger; 

· Hjort
Årlig uttak 32 dyr, til sammen 96 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil

Eldre bukk Eldre kolle Ungdyr** Samlet ** derav kalv
% Maks 20 % Maks 20 % 60 % 100 % 40 % av 

ungdyrkvoten

Det kan foretas 20 % overskyting av tiltenkt årlig uttak, men ikke overskyting av samlet kvote på 96 dyr.

· Elg 
Årlig uttak av 5 dyr, til sammen 15 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil

Kvote 5 årlig. Eldre 
hanndyr

Eldre 
hunndyr

Ungdyr** Samlet ** derav kalv

% Maks 20 % Maks 15 % 65 % 100 % 25 %

Det tillates 2 dyr i overskyting av planlagt årlig uttak, men ikke overskyting av samlet kvote på 15 dyr.

· Rådyr
Kvotefri jakt

Behandling i Utvalg for teknisk, næring og miljø - 26.05.2011 
Brev datert 23.5 2011 fra valdsekretær Odd Gussiås ble delt ut i møtet.

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Det vises til søknad av 19.04.2011.

Nesset kommune godkjenner med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt§ 14, driftsplan for ytre Nesset 
storviltvald for perioden 2011 – 2013, med følgende forutsetninger; 

· Hjort
Årlig uttak 32 dyr, til sammen 96 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil



Eldre bukk Eldre kolle Ungdyr** Samlet ** derav kalv
% Maks 20 % Maks 20 % 60 % 100 % 40 % av 

ungdyrkvoten

Det kan foretas 20 % overskyting av tiltenkt årlig uttak, men ikke overskyting av samlet kvote på 96 dyr.

· Elg 
Årlig uttak av 5 dyr, til sammen 15 dyr i avtaleperioden, med følgende avskytingsprofil

Kvote 5 årlig. Eldre 
hanndyr

Eldre 
hunndyr

Ungdyr** Samlet ** derav kalv

% Maks 20 % Maks 15 % 65 % 100 % 25 %

Det tillates 2 dyr i overskyting av planlagt årlig uttak, men ikke overskyting av samlet kvote på 15 dyr.

· Rådyr
Kvotefri jakt
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