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PS 9/18 Referatsaker



Molde kommune Møteprotokoll

Utvalg: Fellesnemnda Nye Molde kommune
Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus
Dato: 31.01.2018
Tid: 12:00 – 14:05

Faste medlemmer som møtte:

Navn Representerer
Odd Helge Gangstad SP
Fritz Inge Godø V
Inger Lise Trønningsdal H
Nora Helen Dyrseth Blø AP
Torgeir Dahl H
Sidsel Pauline Rykhus AP
Margareth Hoff Berg FRP
Terje Tovan BOR
Rolf Jonas Hurlen H
Toril Melheim Strand AP
May Tove Bye Aarstad AP
Svein Atle Roset KRF

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Representerer
Adrian Sørlie H
Gerd Marit Langøy H
Edmund Morewood SP

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Oline Dyrseth Blø Adrian Sørlie AP
Frank Ove Sæther Gerd Marit Langøy AP
Stein Ivar Bjerkeli Edmund Morewood AP

Fellesnemnda var derved representert med 15 voterende.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Arne Sverre Dahl Prosjektrådmann 
Britt Rakvåg Roald Prosjektleder 

Det fremkom ikke merknader til innkallingen.

Sakslisten ble godkjent med tillegg av orienteringer om foreløpig prognose for Molde 
kommunes regnskap for 2017 og arbeidet med helse- og omsorgsplan. Orienteringene ble gitt 
under behandling av sak 2/18.

Protokollen fra fellesnemndas møte 8.1.2018 ble enstemmig godkjent.



Til slutt i møtet orienterte Svein Atle Roset (KRF) om arbeidet i Kirkelig fellesnemnd. 
Møteinnkallingene og protokollene legges ut på nye Moldes hjemmeside, de blir også sendt til 
prosjektrådmann og prosjektleder, som vil fremme saker til fellesnemnda når det er aktuelt. 

Følgende saker ble behandlet:

PS 2/18 Orientering fra prosjektrådmann

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.01.2018

Vedtak

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune tar orienteringen fra prosjektrådmann til 
orientering.

2. Fellesnemnda for nye Molde kommune støtter Nesset kommune sitt høringssvar om 
inndeling i nye namsdistrikt i Møre og Romsdal.

Behandling

Prosjektrådmann Arne Sverre Dahl og prosjektleder Britt Rakvåg Roald orienterte.

I tillegg til meldte orienteringer ble det orientert om følgende:

- Molde kommunes foreløpige regnskap for 2017
- Arbeidet med rullering av helse- og omsorgsplan. Molde kommune arbeider med en ny 

helse- og omsorgsplan. Det er nedsatt en styringsgruppe og Midsund og Nesset har blitt 
invitert inn til å delta som dialogpartnere. 
Når det gjelder planarbeid må den enkelte kommune prioritere ut fra sin egen 
planstrategi. Disse må harmoniseres når ny kommune er på plass. Prosjektrådmannen 
vil i løpet av våren sette i gang et arbeid omkring planstrategi for den nye kommunen.

Votering:

Det ble votert samlet over prosjektrådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

PS 3/18 Omstillingsavtale nye Molde kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.01.2018

Vedtak

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune vedtar forslaget til omstillingsavtale slik den 
foreligger etter behandling i Partssammensatt utvalg.

2. Fellesnemnda for nye Molde kommune ber om at prosjektrådmann tar raskt initiativ til at 
et omstillingsutvalg nedsettes med de deltakerne som foreslås i omstillingsavtalen.

Behandling

Akademikerne hadde fått utsatt høringsfrist og deres uttale ble sendt til fellesnemnda med 
e-post 26.1.18.

Ordføreren refererte de tre punktene i uttalen til fellesnemnda.

Det ble votert samlet over prosjektrådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.



PS 4/18 Kommunale foretak i nye Molde kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.01.2018

Vedtak

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak prosjektrådmannen sin vurdering 
mht Kommunale foretak, KF, i nye Molde kommune, med unntak av organiseringen av 
Moldebadet. Fellesnemda ber om at det til neste møte blir fremlagt en grundigere 
saksutredning av fremtidig organisering av Moldebadet.

2. Fellesnemnda for nye Molde kommune ønsker at følgende virksomheter organiseres 
som KF i nye Molde kommune:
 Vann og avløp
 Eiendomsvirksomheten

Behandling

Torgeir Dahl (H) og Sidsel Rykhus (AP) fremmet følgende fellesforslag:

Tillegg punkt 1: , med unntak av organiseringen av Moldebadet. Fellesnemda ber om at det til 
neste møte blir fremlagt en grundigere saksutredning av fremtidig organisering av Moldebadet.

Rolf Jonas Hurlen (H) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Etter drøftinger i fellesnemnda ble det avholdt gruppemøte for Midsund og Nesset kommuner. 

Rolf Jonas Hurlen (H) trakk deretter sitt fremsatte utsettelsesforslag.

Votering:

Prosjektrådmannens forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over fellesforslaget fra Torgeir Dahl (H) og Sidsel Rykhus (AP) som ble 
vedtatt med 14 mot 1 (FRP) stemmer.

Prosjektrådmannens forslag til vedtak punkt 2 ble enstemmig vedtatt.

PS 5/18 Frikjøp av hovedverneombud

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.01.2018

Vedtak

Fellesnemnda for nye Molde kommune godkjenner at hovedverneombud i de tre kommunene 
frikjøpes med 10 % stilling hver til å jobbe med prosessen rundt nye Molde kommune. Frikjøpet 
blir i tidsperioden 1. februar 2018 til 31. desember 2019.

Behandling

Prosjektrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



PS 6/18 Oppnevning av vararepresentanter til Arbeidsmiljøutvalget for nye 
Molde kommune

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 31.01.2018

Vedtak

 Fellesnemnda for nye Molde kommune stiller seg bak at det oppnevnes 
vararepresentanter til Arbeidsmiljøutvalget for nye Molde kommune, AMU.

 Fellesnemnda for nye Molde kommune ber prosjektrådmann sørge for at det oppnevnes 
vararepresentanter til AMU.

Behandling

Det ble votert samlet over prosjektrådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.



Molde kommune Møteprotokoll

Utvalg: Fellesnemnda Nye Molde kommune
Møtested: Formannskapssalen, Molde rådhus
Dato: 08.01.2018
Tid: 12:00 – 12:25

Faste medlemmer som møtte:

Navn Representerer
Odd Helge Gangstad SP
Fritz Inge Godø V
Inger Lise Trønningsdal H
Adrian Sørlie H
Torgeir Dahl H
Sidsel Pauline Rykhus AP
Margareth Hoff Berg FRP
Terje Tovan BOR
Rolf Jonas Hurlen H
Edmund Morewood SP
Toril Melheim Strand AP
May Tove Bye Aarstad AP

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn Representerer
Nora Helen Dyrseth Blø AP
Gerd Marit Langøy H
Svein Atle Roset KRF

Varamedlemmer som møtte:

Navn Møtte for Representerer
Lars Hagseth Nora Helen Dyrseth Blø AP
Frank Ove Sæther Gerd Marit Langøy AP
Stein Ivar Bjerkeli Svein Atle Roset AP

Fellesnemnda var derved representert med 15 voterende.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Arne Sverre Dahl Prosjektrådmann 
Britt Rakvåg Roald Prosjektleder 

Det fremkom ikke merknader til innkalling og saksliste.

Protokollen fra fellesnemndas møte 6.12.2017 ble enstemmig godkjent.

Til slutt i møtet viste Toril Melheim Strand (AP) til at det er planlagt en samling for kommuner 
som skal slå seg sammen 11.-12.april 2018 på Gardermoen, og stilte spørsmål om hvem som 
eventuelt skal delta.



Leder Torgeir Dahl (H) foreslo at 5 fra hver kommune deltar, og bad om at de som deltar 
kommer med innspill til tema for samlingen.

Fellesnemnda sluttet seg enstemmig til ovennevnte.

Følgende sak ble behandlet:

PS 1/18 Søknad om grensejustering fra Angvik grendalag

Saksprotokoll i Fellesnemnda Nye Molde kommune - 08.01.2018

Vedtak

1. Fellesnemnda for nye Molde kommune slutter seg til vurderingene og konklusjonene i 
saksfremlegget.

2. Fellesnemnda for nye Molde kommune oppretter et forhandlingsutvalg, med følgende 
representanter, for å gjennomføre eventuelle forhandlinger med Angvik bygdelag og 
Gjemnes kommune:

 Ordførerne og lederne for det største opposisjonspartiet med varaordførere som 
vararepresentanter 

 Prosjektrådmann 

Behandling

Toril Melheim Strand (AP) fremmet følgende forslag:

Endring punkt 2 i forslag til vedtak:

Fellesnemnda for nye Molde kommune oppretter et forhandlingsutvalg, med følgende 
representanter, for å gjennomføre eventuelle forhandlinger med Angvik bygdelag og Gjemnes 
kommune:

 Ordførerne og lederne for det største opposisjonspartiet med varaordførere som 
vararepresentanter 

 Prosjektrådmann 

Votering:

Prosjektrådmannens forslag til vedtak punkt 1 ble enstemmig vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom prosjektrådmannens forslag til vedtak punkt 2 frem til første 
kulepunkt og Toril Melheim Strands (AP) fremsatte forslag der sistnevnte ble enstemmig 
vedtatt.

Det ble votert alternativt mellom prosjektrådmannens forslag til vedtak punkt 2, første kulepunkt 
og Toril Melheim Strands (AP) fremsatte forslag der sistnevnte ble vedtatt med 14 mot 1 (BOR) 
stemmer.

Prosjektrådmannens forslag til vedtak punkt 2 andre kulepunkt  ble enstemmig vedtatt.



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 10/18 01.03.2018 

 
 
 
 

Klage - Søknad om støtte til leie av møtelokale - Nesset 
pensjonistforening 
 

Vedlegg 
1 Søknad om støtte til leie av møtelokale hos Nesset Folkehjelp 
2 Svar på søknad om støtte til leie av møtelokale 
3 Klage på søknad om støtte til leie av møtelokale 

 

Rådmannens innstilling 
Søknad om å få dekt utgift til leie av møtelokale utenfor kommunens lokaler for Nesset 
pensjonistforening avslås.  

Avslaget begrunnes med at pensjonistforeningen har fått tilbud om gratis å benytte kommunens 
møterom til sine møter. Møtelokalet i Nessethallen og kommunestyresalen på kommunehuset er 
utstyrt med lydanlegg, projektor og mulighet for enkel servering.  

 

 

Saksopplysninger 
På grunn av renovering og ombygging av eldresenteret på NOS har Nesset pensjonistforening 
måttet flyttet sine møter ut fra dette lokalet. Pensjonistforeninga har brukt Eldresenteret 
vederlagsfritt til sine møter de siste årene. 

 

Som erstatning har foreninga fått tilbud om å bruke kommunens møterom til sine møter. Det 
være seg enten møterommet på Nessethallen eller kommunestyresalen i kommunehuset. Begge 
disse lokalene har mulighet for enkel servering og de er utstyrt med lydanlegg, projektor osv. 
Møterommet i Nessethallen har også teleslynge. 

 

Nesset pensjonistforening har svart at disse alternativene ikke er hensiktsmessig etter deres 
behov og har derfor inngått avtale med Norsk folkehjelp - Nesset om leie av deres lokaler på 
Stubøen. For dette betaler de kr 750,- pr møte. Foreningen har cirka 10 møter i året. 

 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2017/1312-4 

Saksbehandler: Turid Leirvoll Øverås  



Kommunen ved kulturleder har i brev avslått en søknad om å få dekt denne utgiften begrunnet 
med tilbudet om gratis møterom i kommunens lokaler. Kommunen ikke har satt av midler til 
denne typen utgifter.  

 

Vurdering 
Rådmannen vurderer saken slik at kommunen ikke kan dekke utgifter til leie av eksterne 
møtelokale for Nesset pensjonistforening. Foreningen har fått tilbud om gratis møterom i 
kommunens lokaler. Det er ikke satt av midler til denne typen utgifter. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Dersom en skal dekke kostnaden til husleie vil det kunne utgjøre omlag kr 8.000,-. 

 

Betydning for folkehelse 
Pensjonistforeninga gjør et godt arbeid for seniorer i kommunen. Å ha møteplasser, sosialt 
samvær og arenaer for interesse-felleskap har positiv helsemessig effekt. 



Fra: Ivar Trælvik (ivar.trelvik@nessetpolitiker.no)
Sendt: 24.10.2017 21:21:42
Til: Postmottak Nesset kommune
Kopi: Mellvin A. Steinsvoll

Emne: Søknad om støtte til leie av møtelokale hos Nesset Folkehjelp.
Vedlegg: 

Nesset Formannskap
6460 Eidsvåg.

Nesset Pensjonistforening vil be om økonomisk støtte i forbindelse med leie av møtelokaler av Nesset Folkehjelp.
Begrunnelse.
På grunn av renovering ved NOS har pensjonistforeningen blitt henvist til møterommet på Nessethallen til sine sammenkomster. Det
er ingen god løsning for oss av flere grunner. Det er ikke lagt opp til tilberedning av mat og det er heller ikke dekketøy og bestikk til
servering av dette. Det er ikke montert teleslynge og akustikken i lokalet er sjenerende for folk med nedsatt hørsel. Vi har derfor
inngått avtale med Nesset Folkehjelp om leie av deres lokaler mot en husleie på Kr.750,00 per møte. Vi har møte en gang i måneden og
vi søker om økonomisk støtte fom september 2017 og frem til eldresenteret er tilgjengelig for våre aktiviteter igjen.

Med vennlig hilsen
Nesset Pensjonistforening
Ivar H. Trælvik(s)
Leder

Sendt fra min iPad



 

 
 
 
 
 
         Kultur

 
 

 

Deres ref.:   Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2017/1312-2 Turid Leirvoll Øverås, 71 23 11 91 15.11.2017 

Svar på søknad om støtte til leie av møtelokale. 

Viser til e-post datert 24.10.2017 fra Nesset pensjonistforening v/ Ivar H. Trælvik. 
 
Nesset pensjonistforening søker om tilskudd til dekning av månedlig leie av møtelokale hos Norsk 
folkehjelp Nesset, med kr 750,- pr. møte fra september 2017 og til Eldresenteret på NOS igjen blir ledig 
etter renovering.  
 
Nesset kommune kan ikke gå inn på en avtale om å dekke denne typen husleie.  
Møterommet i Nessethallen er reservert til pensjonistforeninga hver andre torsdag i måneden etter liste 
tilsendt kommunen. Dersom det ikke er aktuelt å bruke rommet ber vi om å få en avbestilling, da det 
ganske stor pågang til dette lokalet. 
Nesset pensjonistforening blir fortsatt tilbudt fritt å bruke kommunens lokaler til sine møter dersom de 
ønsker det. Kommunen tilbyr da enten møterommet i Nessethallen eller kommunestyresalen. For begge 
alternativ gjelder at en må bestille tid til møte i god tid.  
 
Nessethallen: Nesset pensjonistforening blir tilbudt å bruke møterommet i Nessethallen til sine møter i 
denne perioden. Lokalet har en enkel kjøkkenløsning med hvitevarer (oppvaskmaskin, kjøleskap, 
kaffetrakter og vanlig komfyr). Det er pr dato ikke dekketøy, service mm. Alle som ønsker å ha serving her 
blir oppfordret til å bruke engangsutstyr.  
Rommet er utstyrt med projektor, lerret og lydanlegg. Det er installert teleslynge som er koblet til dette 
lydanlegget. For kunne bruke teleslyngen må en bruke mikrofon. Utstyret er enkelt å bruke og kommunen 
v/kulturkontoret står med glede til tjeneste dersom det er behov for hjelp eller opplæring for å bruke 
utstyret. 
 
Kommunestyresalen: Som alternativ kan også Nesset pensjonistforening bruke kommunestyresalen til 
sine møter. Her er kommunens kantine som kan brukes til enkel matlaging og servering. Det er ikke 
installert teleslynge i kommunestyresalen, men det er lydanlegg, prosjektor og lerret som kan brukes. 
 
Vi ønsker Nesset pensjonistforening velkommen i kommunenes lokaler og håper på god dialog om dette 
framover. 
 
  

Ivar Henning Trælvik 
Ljøsmyrvegen 13 
6460  Eidsvåg I Romsdal 
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Med hilsen 
Turid Leirvoll Øverås 
kulturleder 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

Kopi til: 
Mellvin Arvid Steinsvoll Frisvollvegen 18 6470 Eresfjord 
Anne Grete Klokset    







 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 11/18 01.03.2018 

Nesset kommunestyre  22.03.2018 
 
 
 
 

Forskuttering - Bygging av gang- og sykkelvei strekningen Jevika til 
Hammervoll - Søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift Status - Gang og sykkelvei til Rød - Søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune 

om forskuttering av prosjekt 
2 Utdrag - Geoteknisk prosjektering Fv62 Gang og sykkelvei, Norconsult AS, Oppdragsnr. 

5174408 
3 Sak 02/18 Samferdselutvalet, Fylkeskommune - Utbygging av gang- og sykkelvegar 2018 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommune vedtar å finansiere forskuttering av gang- og sykkelvei Jevika – Hargaut – 
Hammervoll langs fylkesvei 62. Prosjektet er kostnadsberegnet etter anslagsmetoden til 75 mill. 
kroner inklusiv plan og prosjektkostnader. 

 

 

 

Saksopplysninger 
Nesset kommune vedtok i k-sak 039/2016 reguleringsplan for strekningen Hargaut – Jevika.  
Reguleringsplanen omfatter en strekning på ca 2,3 km langs fylkesvei 62. Gang- og sykkelveien er 
planlagt med 3,5 meters bredde og ligger på nordsiden av fylkesveien. Den krysser to mindre 
elver, Klokkarelva og Høvikelva. Her vil det bli nødvendig med prosjektering av to separate 
gangveibruer. Hensikten med prosjektet er å øke trafikksikkerheten på strekningen.  Dette vil 
forbedre tilgjengeligheten og framkommeligheten for gående og syklende mellom Rød og 
Eidsvåg sentrum.   

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2017/621-53 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



 
Fig 1: Utsnitt – regulert trasé gang- og sykkelvei Jevika – Hargota  

 

I prosjektet inngår og utbedring av Lensmannsbrekka som ligger like øst for planområdet. 

Fra Lensmannsbrekka er det 2 km sammenhengende gang- og sykkelvei inn til Eidsvåg sentrum, 
Årsaken til at Lensmannsbrekka inngår i prosjektet, er at utbygging av gang- og sykkelvei langs 
fylkesvegen her vil være svært komplisert og medføre store kostnader.  

 
Fig 2: Utsnitt – Lensmannsbrekka inngår som en del av gang- og sykkelveinettet fra Eidsvåg sentrum til Jevika på 
Rød.  

 

Nesset kommunestyre har tidligere vurdert å søke fylkeskommunen om å forskuttere tidligere 
oppstart med bygging av gang- og sykkelvei til Rød. Det ble i k-sak 065/17 fattet følgende vedtak: 

Nesset kommune viser til tidligere dialog og møter med Møre og Romsdal fylkeskommune og 
fremmer søknad om forskuttering av gang/ sykkelveg på FV 62 strekningen Hargaut- Jevika, 
Rød i Nesset. 
Avklaring omkring videre prosess og gjennomføring må skje gjennom et samarbeid med 
fylkeskommunen.  
Før eventuelt søknad om forskuttering av bygging av gang- og sykkelvei frem til Rød fremmes 
må det foreligge kvalitetssikret kostnadsoverslag av prosjektet. 

 

 

 

 



 

Sommeren 2017 ble grunnforholdene langs planlagt trasé for gang- og sykkelvei kartlagt. 
Norconsult AS har tatt 46 boringer langs traséen. Resultatet fra denne kartleggingen medfører 
behov for fire endringer av reguleringsplanen i forhold til hvordan gang- og sykkelveien kan 
bygges.  

 

Geoteknisk prosjektering var og nødvendig for å få et bedre kostnadsestimat for hele prosjektet.  
Sweco AS med to prisgivere fra Samspleis AS har utarbeidet kostnadsoverslag for prosjektet etter 
anslagsmetoden. Forventet kostnad er 66, 7 mill. kr og det er 70% sannsynlighet for at kostnaden 
blir mellom 59,8 mill. kr og 73,1 mill. kr. Nesset kommune har så langt bekostet ca. 1,8 mill. kr i 
plan- og prosjekteringskostnader i 2014 – 2017. Antatt totalkostnader for prosjektet blir da 75 mill. 
kroner. 

 

Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtok i sak T -25/17, investeringsprogram for fylkesveier 2018 – 
2027. Gang og sykkelveiprosjektet Jevika – Hargaut – Hammervoll er prioritert nr 16 under 
programområdet gang- og sykkelveier.   

Samferdselsutvalget i fylket har i møte 07.02.2018, sak 02/17, behandlet utbygging av gang- og 
sykkelveier i 2018 og prioritert oppstart av fem prosjekt i år.  Prosjektet Jevika – Hammervoll er 
planlagt finansiert over tre år med 5 millioner i 2020, 15 millioner i 2021 og deretter 50 millioner i 
perioden 2022 og 2027. 

 

I intensjonsavtalen mellom Molde, Midsund og Nesset er det opplistet prioriterte 
samferdselsprosjekt i den nye kommune, jf. pkt. 5.1. Her står bl.a. «Utbygging av gang- og 
sykkelveger langs E 39 og Fv 62, og spesielt strekningene Hargaut – Rød og Brekken – Toven».  
 

 

Økonomi for Nesset kommune: 
 

 Forskuttering og opptak av lån 
Kommunen kan ta opp lån til forskuttering når det er gjort avtale om full refusjon, jf. 
kommunelovens § 50 nr. 6. Kostnaden utgiftsføres i kommunen som utlån (til 
fylkeskommunen). 
 

 Rentekostnad 
Kommunen har ingen frie midler som kan benyttes til denne finansieringen. Det er 
usikkert når kommunen kan få refundert forskutteringen og hvilken rentesats kommunen 
får ved opptak av lån. Ved opptak av lån på kr 75 mill. og en rentesats på 2 % blir dette en 
årlig kostnad på kr 1,5 mill. Fylkeskommunen refunderer ikke renter på lån. Dette blir en 
driftsutgift for kommunen. 
 

 Prisstigning 
Fylkestinget har i sitt møte den 15.6.2010 gjort vedtak om at de ikke dekker prisstigning 
og eventuell annen kostnadsøkning i byggeperioden. Dette blir kostnader som 



kommunen må dekke i sin drift. 
 

 Ikke 100 prosent refusjon 
I saker om forskuttering har det i tidligere vedtak i fylkestinget stått at kommunen tar på 
seg risikoen for kostnader utover kostnadsrammen. Hvis fylkeskommunen ikke dekker 
100 prosent, eller kostnadene blir høyere enn omsøkt beløp, må alt som ikke dekkes av 
fylkeskommunen utgiftsføres i kommunens driftsregnskap og finansieres av ordinære 
driftsmidler (disposisjonsfond eller redusere ordinær drift). 
 

 

Vurdering 
Norconsult AS har på bakgrunn av grunnundersøkelsene utarbeidet en geoteknisk vurdering, 
oppdragsnr: 5174408. Det er enkelte steder langs traséen noe mer krevende geotekniske forhold. 
Det er behov for å gjennomføre supplerende grunnundersøkelser sommeren 2018 for å få et 
tilstrekkelig grunnlag til å lage byggeplan. Rådmannen mener det er vesentlig å få utarbeidet 
nødvendig grunnlagsdokumenter slik at anbudsdokumenter kan kunngjøres raskt etter at 
finansiering er avklart.  

 
Kostnadene i dette prosjektet vil ikke bare berøre dagens kommune, men også nye Molde 
kommune. Som det går fram av saksutredningen har samferdselsutvalget i fylket satt denne 
gang- og sykkelvegen opp på sin plan i tidsrommet 2020 – 2027. Det er derfor noe uklart når en 
eventuell refusjon vil bli effektuert. Hvis det går flere år før kommunen får tilbakebetalt 
forskutteringen kan det medføre flere millioner i rentekostnader som må belastes drifta av 
kommunen. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Forskuttering av gang- og sykkelveg kan medføre økte driftskostnader for kommunen.  
 

Betydning for folkehelse 
På Rød har det siste årene vært økt tilflytting. Flere barnefamilier har valgt å bosette seg her. Et 
viktig folkehelsetiltak er å sikre gode gang- og sykkelveiforbindelse både for de som bor langs 
strekningen, og de som vil benytte den til trim og fritid. Ut i fra barn- og unges perspektiv vil 
dette føre til at en i langt større grad kan gå/sykle til skole og fritidsaktiviteter når denne gang- og 
sykkelveien ferdigstilles.  















 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset kommunestyre 65/17 14.09.2017 

 
 
 
 

Status - Gang og sykkelvei til Rød - Søknad til Møre og Romsdal 
fylkeskommune om forskuttering av prosjekt 
 

Vedlegg 
1 Utdrag - Investeringsprogram fylkesvegar 2018 - 2027 
2 Retningsliner - forskottering av fylkesvegprosjekt 
3 Tildeling til infrastrukturtiltak i kommuner som slår seg sammen 
4 Søknad om tilskudd til gang- og sykkelveg i Nesset kommune i samarbeid med nye 

Molde kommune 
 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommune avventer en eventuelt søknad til Møre og Romsdal fylkeskommune om kommunal 
forskuttering av gang- og sykkelveg langs fylkesvei 660, inklusiv utbedring av Lensmannsbrekka.   
Før eventuelt søknad om forskuttering av bygging av gang- og sykkelvei frem til Rød fremmes må det 
foreligge kvalitetssikret kostnadsoverslag av prosjektet.  
 

Behandling i Nesset kommunestyre - 14.09.2017  

Svein Atle Roset fremmet følgende forslag: 
 

Nesset kommune viser til tidligere dialog og møter med Møre og Romsdal fylkeskommune og 
fremmer søknad om forskottering av gang/ sykkelveg på FV 62 strekningen Hargaut- Jevika, Rød i 
Nesset. 
Avklaring omkring videre prosess og gjennomføring må skje gjennom et samarbeid med 
fylkeskommunen.  
Før eventuelt søknad om forskuttering av bygging av gang- og sykkelvei frem til Rød fremmes må 
det foreligge kvalitetssikret kostnadsoverslag av prosjektet.  

 
Eva Solstad Alme ba om gruppemøte. 
 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot Rosets forslag. 
 
Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt. Rosets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Arkiv: : 
Arkivsaksnr: 2017/621-22 

Saksbehandler: Hogne Frydenlund  



Vedtak i Nesset kommunestyre – 14.09.2017 

Nesset kommune viser til tidligere dialog og møter med Møre og Romsdal fylkeskommune og fremmer 
søknad om forskottering av gang/ sykkelveg på FV 62 strekningen Hargaut- Jevika, Rød i Nesset. 
Avklaring omkring videre prosess og gjennomføring må skje gjennom et samarbeid med fylkeskommunen.  
Før eventuelt søknad om forskuttering av bygging av gang- og sykkelvei frem til Rød fremmes må det 
foreligge kvalitetssikret kostnadsoverslag av prosjektet. 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
Reguleringsplan for gang- og sykkelvei strekningen Hargaut – Jevika er utarbeidet av Nesset kommune i 
tett dialog med Statens vegvesen.  Reguleringsplanen ble vedtatt i K- sak 039/2016. Den omfatter bygging 
av gang- og sykkelvei, ca 2,4 km, på nordsiden av fylkesveien  
Bygging av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 62 mellom Hargauten og Rød er i fylkeskommunens 
investeringsprogram fylkesveier 2018 – 2027 prioritert i perioden 2022 – 2027. Tiltaket er prioritert nr 10 
for gjennomføring, med kr 70 millioner i kostnadsramme. 
 
Nesset kommune hadde 16. mai i år møte med fylkeskommunen ved  Samferdselavdelinga-infrastruktur. 
Det ble bl.a diskutert muligheten for ei forskutteringssak. Fylkestinget kan gi tillatelse til forskuttering av 
fylkesveiprosjekt under forutsetning av bl.a at (se vedlegg); 

- «Har så høg prioritert at det kan påreknast å få løyving for heile prosjektet innanfor gjeldane 
handlingsprogram for fylkesvegar (10 år) og under føresetnad av at framtidig fylkeskommunale 
budsjett føljer opp handlingsprogrammet. 

- Det ligg føre godkjent reguleringsplan for prosjektet. For bompengprosjekt må det ligg føre eit 
positivt svar på søknad om bruk av bompengar.» 

I følge fylkeskommunens retningslinjer til forskuttering skal den «omfatte faktiske medgått prosjektkostnad 
inklusiv 

- Plan og prosjekteringskostnader 
- Prisstigning og eventuell anna kostnadsauke i byggjeperioden 
- Renter på eventuelle lån 

Forskotteringssummen skal refunderast uten kompensasjon for prisstigning og renter på eventuelle lån.» 
 
Nesset kommune har fått tilsagn fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om kr 4 millioner i 
tilskudd fra ordningen tilskudd til veier og digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen.   
For å få til et tilfredsstillende gang- og sykkelveiforbindelse mellom Eidsvåg og Rød er det og lagt inn 
utbedring av Lensmannsmannsbrekka.  Eksisterende stigning i starten av veien er 13,29%. Det vurderes 
løsning for å redusere stigning.  Her er kommunen i ferd med å sluttføre byggetegninger som kan legges til 
grunn for å beregne anleggskostnader.   
Statens vegvesen har i epost 05.09.2017 gitt tilbakemelding om at de ikke har kapasitet til å delta i 
anslagsprosesser i regi av andre enn det vegvesenet selv gjennomfører.  
I sommer er det utført grunnboringer langs strekningen Hargaut – Rød for å kartlegge eventuelle 
kvikkleirelokaliteter. Resultatet fra grunnundersøkelsene vil trolig være ferdig i løpet av uke 37 (15. 
september). 
 
Vurdering 
Bygging av gang- og sykkelvei mellom Hargauten og Rød har vært diskutert i mange tiår. De siste årene er 
det flere småbarnsfamilier som har etablert seg på Rød.  Det er derfor vesentlig å få fortgang i bygging av 
gang- og sykkelvei langs fylkesvei 62 slik at denne generasjonen barnefamilier får nytte av gang- og 
sykkelveien.  



 
Det er planlagt geoteknisk prosjektering når datarapport fra grunnundersøkelsene i sommer foreligger.   
 
Utbedring av Lensmannsbrekka dreier seg om å redusere stigningsforholdet på kommunal vei, asfaltering 
og etablere lyspunkt. Utbedring av Lensmannsbrekka er et delprosjekt i fremføring av gang- og sykkelvei 
til Rød og gjennomføres i samme anleggsfase.  
Rådmannen ser det som viktig å få et best mulig kostnadsestimat for bygging av gang- og sykkelveien.  For 
å utarbeide kvalitetssikrede kostnadsoverslag bør det gjennomføre en anslagsprosess. Statens vegvesen har 
signalisert at i utgangspunktet vil de ikke prioritere deltakelse i en anslagsprosess for prosjekt som ikke er 
planlagt realisert de kommende 3-4 årene. 
 
Søknad om forskuttering kan innebære at kommunen skal ha ansvar for  

- Videre prosjektering  
- Engasjere byggeleder 
- Gjennomføre anleggsfasen, i nært samarbeid med Statens vegvesen 

I praksis betyr det at kommunen vil være ansvarlig for å innhente konsulentbistand til å utarbeide 
dokumenter som skal nyttes i en anbudsrunde. Det må være en byggeleder som sørger for å følge opp 
anleggsarbeidet, dvs. ha nær kontakt med entreprenører under anleggsfasen. Slik kompetanse har ikke 
kommunen i egen organisasjon.  
Når det gjelder gjennomføring av grunnerverv er det Statens vegvesen som må utføre dette, uavhengig om 
Nesset kommune forskutterer prosjektet.  
  
Økonomiske konsekvenser 
Det er vesentlig for kommunen å få avklart kostnadsrammen som skal legges til grunn i søknaden slik at en 
unngår kostnadssprekk som eventuelle kommunen må dekke selv.  Dette mener rådmannen må gjøres i tett 
dialog med Statens vegvesen.   
Rådmannen ser og behov for en nærmere avklaring med fylkeskommunen knyttet til økonomiske forhold, 
da spesielt bokføring og momsproblematikk.  
 
I Kostraveilederens funksjon 285 står det bl.a. følgende: 

Investeringer i fylkeskommunal vei eller riksvei, jf. omtale under funksjon 332.  
Forskutteringer vedrørende fylkeskommunal vei eller riksvei der kommunen har krav på 
tilbakebetaling føres i investeringsregnskapet som et utlån, se www.gkrs.no.  

 
I Kostraveilederens funksjon 332 står det bl.a. følgende: 

 Dersom det er inngått avtale om full refusjon når kommunen foretar investering i fylkesvei eller 
riksvei, føres dette i investeringsregnskapet som utlån under funksjon 285. Dersom det ikke er 
inngått avtale om full refusjon, regnes investeringsutgiftene som tilskudd til andre som skal føres i 
driftsregnskapet, se www.gkrs.no. Regnskapsføringen foretas under funksjon 285.  

 Mottatt forskuttering fra fylkeskommune eller stat, til investering i kommunal vei, der det er 
inngått avtale om full refusjon, behandles som innlån. Om det ikke er inngått avtale om full 
refusjon regnes inntekten som tilskudd fra andre som etter bruttoprinsippet skal inntektsføres, se 
www.gkrs.no.  

 
Det betyr at alle kostnader skal utgiftsføres på art 35200 i investeringsregnskapet (utlån hvis avtale om 
forskuttering), eller art 14700 i driftsregnskapet (tilskudd hvis ikke avtale om full refusjon).  
Rådmannen har vært i kontakt med fylkeskommunen vedr. problemstilling omkring momskompensasjon. 
• Hvis fylkeskommunen står som utbygger av et slikt prosjekt (evt. Statens vegvesen gjør det for 
dem) får de momskompensasjon. 

http://www.gkrs.no/
http://www.gkrs.no/
http://www.gkrs.no/


• Hvis kommunen står som utbygger utfører kommunen et prosjekt for andre (kommunen er ikke 
eier av prosjektet) og verken vi eller fylkeskommunen får momskompensasjon. 
• Tidligere fikk fylkeskommunen bevilgninger i henhold til investeringsprosjekter. Nå er alt bakt inn 
i kostnadsnøklene og utjevning slik at alle deres midler kommer som rammeoverføring og de må prioritere 
innenfor det de får. 
Av en kostnadsramme på kr 70 mill ligger det ca. kr 14 mill i mva som ingen får refundert. Dette er det 
verdt å merke seg hvis en har tenkt å gå inn i en slik ordning.  
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Salg av kommunal grunn - GID 093/078 og 093/079 
 

Vedlegg 
2 Eirawater AS - ønske om kjøp av areal Nauste 
3 Kart - dagens eiendomssituasjon 
4 Kart - Kommuneplanens arealdel 
5 Kart - Vernesituasjon / bruk av området 
6 Kart - Rådmannens forslag til salg av 

kommunal grunn 
 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommune tilbyr Eirawater AS å kjøpe om lag 10,9 daa av gbnr 93/78 og 93/79. Nesset 
kommune holder tilbake de delene som benyttes til kommunal veg og tursti langs sjøen. Mot 
sørøst beholder kommunen en stripe på 5 m for å sikre adgang til turstien ved sjøen. 

Prisen på arealet settes til kr. 30/m², i tråd med tidligere praksis ved salg av kommunal grunn. 
Salgssummen er foreløpig beregnet til kr. 327 000. Nøyaktig pris settes etter at arealet er oppmålt.  

Nødvendige omkostninger ved salget, slik som tillatelser, oppmåling, tinglysing og 
dokumentavgift, foreløpig beregnet til kr. 31 925, dekkes av kjøper. 

Frist for å akseptere tilbudet settes til 30.4.2018. 

Gbnr 93/78 og 93/79 skal slås sammen til én eiendom. Rådmannen gis fullmakt til å kreve 
sammenslåing. 

Rådmannen gis fullmakt til å søke om fradeling og til å rekvirere oppmålingsforretning. 

 

Saksopplysninger 
Olbjørn Kvernberg har på vegne av Eirawater AS i epost av 13.2.2018 søkt om å få kjøpe de 
kommunale eiendommene gbnr 93/78 og 93/79 på Nauste, som tilleggsareal til Eirawater AS sin 
eiendom gbnr 93/83. Eiendommene har ifølge matrikkelen et samlet landareal på om lag 17,3 daa. 
Eirawater AS har tilbudt kommunen kr. 1 000/daa (kr. 1/m²), totalt kr. 17 294. 

 

Vurdering 
Eiendomssituasjon/-historikk 

Arkiv: :611 

Arkivsaksnr: 2018/257-2 

Saksbehandler: Håvard Tjelle-Sørvik  



Gbnr 93/78 og 93/79 ble opprettet ved skylddelingsforretning 20.7.1970. Dette var eiendommer 
som skulle være industritomter. Det ble etter hva vi kan se aldri utarbeidet reguleringsplan over 
eiendommene, men det ble laget en situasjonsplan for opprettelse og videresalg av én 
industritomt. Denne ble opprettet ved skylddelingsforretning 19.6.1975 og kommunen førte opp 
et industribygg her. Eiendommen ble etter hvert også solgt videre til bedrifter som har drevet 
industri her. I dag er Eirawater AS eier av industritomten gbnr 93/83, mens Nesset kommune eier 
fortsatt gbnr 93/78 og 93/79.  

Gbnr 93/78 og 93/79 bør slås sammen til én eiendom.  

Plansituasjon 

Området er ikke regulert. I kommuneplanens arealdel er imidlertid mye av området unntatt 
rettsvirkning. Dette skulle tyde på at det ligger en eldre gjeldende reguleringsplan for området. 
Det gjør det, etter hva vi kan se, ikke. Her har vi altså et «hull» i plansituasjon og dette må bero 
på en misforståelse. Deler av området er imidlertid satt av til ervervsområde i kommuneplanen, 
og det er rimelig å anta at alle eiendommene gbnr 93/78, 93/79 og 93/83 hadde vært avsatt til 
ervervsområde dersom området ikke ble feilaktig unntatt rettsvirkning. 

Med bakgrunn i denne noe uklare plansituasjonen burde arealet blitt regulert før kommunen tok 
stilling til salg av grunn. 

Næringsutvikling 

At bedrifter i kommunen har behov for større areal, tar rådmannen som et tegn på at bedriftene 
utvikler seg og styrker seg i markedet. Der kommunen eier næringsarealer inntil etablerte 
bedrifter, bør kommunen strekke seg langt å sikre at behovet for areal til videreutvikling av 
bedriften blir møtt.  

Dagens bruk av området 

Dersom hele eller deler av gbnr 93/78 og 93/79 avhendes som tilleggsareal til gbnr 93/83 er det 
flere hensyn å ta. Eirawater AS sin eiendom gbnr 93/83 brukes i dag i sin helhet til industri. Når 
det gjelder gbnr 93/78 og 93/79 har disse i dag flere bruksområder. Mye av eiendommene ligger 
naturlig til som næringsareal, enten som frittstående næringseiendommer eller som tilleggsareal 
til Eirawater AS. Videre er det etablert en tursti langs sjøkanten, med adkomst både langs sjøen 
og etter den kommunale vegen til industriområdet. Like øst for industriområdet er det et område 
som benyttes som bade- og friluftsområde, et areal som også framgår i kommuneplanens 
arealdel. Rådmannen mener kommunen har et særlig ansvar for å sikre allmennhetens natur- og 
friluftsinteresser, og foreslår at kommunen holder tilbake de delene av gbnr 93/78 og 93/79 som 
har særlig interesse i så måte. 

Vernesituasjon 

Nauste naturreservat ble vernet 8.11.2002. Formålet med fredningen er å ta vare på det største og 
mest intakte elvedelta i fylket. Dette er et typeområde for et stort strandengkompleks på et delta. 
Den opprinnelige biologiske funksjonen og landskapskarakteren er intakt og har store botaniske, 
zoologiske og geomorfologiske verneinteresser. Deler av gbnr 93/78 og 93/79 faller innenfor 
naturreservatet, og disse delene kan ikke nyttes som utbyggingsområder. Rådmannen ser det 
derfor som hensiktsmessig at det offentlige beholder eierskapet på de delene av gbnr 93/78 og 
93/79 som faller innenfor naturreservatet. 

Areal som kan selges 

Rådmannen ser for seg at alt areal av gbnr 93/78 og 93/79 som ligger naturlig til som tilleggsareal 
til Eirawater AS og som ikke forringer allmennhetens bruk av området, kan selges. I praksis blir 
derfor arealet avgrenset i vest av eiendomsgrensen mot gbnr 93/13, mot sør av kommunevegen 



og eiendomsgrensen mot Eirawater AS, gbnr 93/83, mot øst om lag 5 m fra eiendomsgrensen (for 
å sikre allmennheten adgang mot sjøen) og mot nord til turstien langs sjøen. Totalt blir dette om 
lag 8,0 daa fra gbnr 93/78 og 2,9 daa fra gbnr 93/79, samlet et areal på 10,9 daa. Kommunen 
holder da tilbake om lag 13,4 daa for å sikre allmenne frilufts-, verne- og naturinteresser i 
området. 

Pris og omkostninger 

Eirawater AS har tilbudt kommunen kr. 1/m². Med et samlet areal på 10,9 daa, gir dette en 
salgssum på kr. 10 900. Rådmannen mener dette er for lavt og gjenspeiler ikke den verdiøkning 
Eirawaters eiendom vil få. Gjengs m²-pris i kommunen har de seneste årene vært kr. 30/m². Dette 
vil i så fall gi en salgssum på om lag kr. 327 000. Kommunen forvalter fellesskapets verdier, og 
ved salg av kommunal grunn bør utgangspunktet være at markedsverdi skal legges til grunn. Nå 
kan det være vanskelig å vurdere hva et næringsareal på 10,9 daa er verdt i Eresfjord, men 
rådmannen mener at det er verdt betydelig mer enn kr. 10 900. Hvor mye mer, eller om det er 
verdt så mye som kr. 327 000 er veldig vanskelig å vite sikkert. Det som er sikkert er at med dette 
tilleggsarealet vil gbnr 93/83 mer enn doble sitt areal og gi mye større muligheter og 
handlingsrom for videre utbygging og utvikling av bedriften. Rådmannen innstiller derfor på en 
salgspris på kr. 30/m². 

I tillegg til selve grunnkjøpet kommer utgifter til selve overdragelsen; tillatelse til tiltak, 
oppmåling og tinglysing. Disse utgiftene fordeler seg slik: 

 Tillatelse til tiltak (saksbehandlingsgebyr) – kr. 1 175 
 Oppmålingsgebyr (fradeling/arealoverføring 10,9 daa) – kr. 22 050 
 Tinglysingsgebyr – kr. 525 
 Dokumentavgift 2,5 % (dersom kjøpesum kr. 327 000) – 8 175 

Samlet gir dette anslåtte omkostninger på kr. 31 925, som foreslås dekket av kjøper. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Salg av kommunal grunn gir inntekter til kommunen. Disse inntektene kan i neste omgang 
benyttes til investeringer til fellesskapets beste. 

Betydning for folkehelse 
Kommunen bør sikre adgang til bade- og friluftsområdet ved å holde tilbake vegareal og den 
delen som ligger lengst mot sjøen. Dette arealet kan utvikles som et lavterskel turtilbud for 
allmennheten.
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Nesset Kommune 

v/Ordføreren 

Kråkholmvegen 2 

6460 Eidsvåg 

Eresfjord, 12.02.2018 

 

Ønske om kjøp av areal på Nauste 
 

Eirawater AS planlegger utvidelse av fabrikkbygningen på Nauste som lager for økt produksjon av 
flaskevann. 

I mai 2018 installeres en ny produksjonsmaskin som skal erstatte dagens maskiner. Den nye 
maskinen har en betydelig større kapasitet enn dagens to produksjonslinjer. 

Den nye maskinen vil ta opp store deler av dagens lagerkapasitet. Samtidig som produksjonen vil øke 
i volum vil behovet for større lagerplass bli betydelig. Vi planlegger derfor bygging av en ny 
lagerbygning på ca 2000 kvm. 

Dagens arealer rundt bygningen er svært begrenset, og det blir store utfordringer for å håndtere økt 
inn- og utkjøring med store trailere. 

Vi trenger derfor større areal for å realisere et praktisk lagerbygg. 

De aktuelle arealer som ønskes kjøpt er Gnr 93/78 og 93/79 som er eid av Nesset kommune. 

Se kart under : 

Samlet areal for begge teigene er 17, 3 dekar. Dagens bruk for de største deler av området er 
primært beite. Det er inngått en avtale mellom Nesset kommune og Eirawater AS hvor Eirawater AS 



kan benytte arealene til parkering/snuplass. Eirawater AS benytter i dag ikke arealene. Siden 
arealene er «omringet» av Nauste Naturvernområde, er dette det eneste området Eirawater AS har 
tilgjengelig for ekspansjon. 

Vi kan heller ikke se at noen andre kan benytte arealene til industrivirksomhet. 

I kommunens arealplan (Kommuneplan for Nesset 2009-2020, Vedtatt 1.12.2010) er hele området 
avsatt til industriformål. Se kart under. 

 

 



På forespørsel til Nesset kommune har det ikke lyktes å konstatere om det er Reguleringsplan for 
området. VI regner med at dette kan klargjøres gjennom kommunens saksbehandling. 

Som det går fram av kartet er det noen mindre deler av arealet som ikke dekkes, men vi antar at 
dette kan justeres slik at det dekker hele arealet. 

På vegne av Eirawater AS tilbys med dette en pris på Gnr. 93/78 og Gnr 93/79 på NOK 1000 pr dekar. 

Samlet pris blir da NOK 17.294. 

Vi håper Nesset kommune kan imøtekomme vårt behov for ekspansjon av fabrikken på Nauste. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Eirawater AS 

Olbjørn Kvernberg 

Styrets nestleder



Nesset kommune
Målestokk 1:1500   
19.02.2018
Dagens eiendomssituasjon
Gbnr 93/78, 93/79
Nauste industriområde



Nesset kommune
Målestokk 1:1500   
19.02.2018
Kommuneplanens arealdel
Gbnr 93/78, 93/79
Nauste industriområde



Nesset kommune
Målestokk 1:1500   
19.02.2018
Vernesituasjon / bruk av areal
Gbnr 93/78, 93/79
Nauste industriområde



Nesset kommune
Målestokk 1:1500   
19.02.2018
Forslag til salg av kommunal grunn
Gbnr 93/78, 93/79
Nauste industriområde



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 13/18 01.03.2018 

Nesset kommunestyre  22.03.2018 
 
 
 
 

600260 NOS nødstrømsaggregat 2014 - sluttrapport 
 

Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets uttalelse til prosjektrapport 600260 NOS nødstrømsaggregat 2014 
2 Revisors uttale prosjekt 600260 
3 Prosjekt 600260 NOS nødstrømsaggregat 2014 - sluttrapport 

 

Rådmannens innstilling 
 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 6.6.2017 for prosjekt 600260 NOS 
nødstrømsaggregat 2014, slik den foreligger. 

 

 

Saksopplysninger 
 

Sluttrapporten viser at prosjektet hadde en totalramme på kr 2 345 000. Regnskapet viser at det 
ble brukt kr 2 346 980 i tidsrommet 2013-2014. Prosjektet er fullfinansiert. 

 

Det vises til revisjonsrapport av 13.11.2017, samt behandling i kontrollutvalget 28.11.2017.  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

 

Kontrollutvalget har påpekt at rådmannen ikke har fremskaffet endringsmeldinger for 
tilleggsarbeider på hovedkontrakt: 

Dette er forsøkt framskaffet, men det har ikke vært mulig å finne dokumentasjon på 
forespørselen, verken i fakturaer, kommunens saksbehandlingssystem eller papirarkiv. 

 

Vurdering 
 

Arkiv: :S02 

Arkivsaksnr: 2013/698-20 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



Rådmannen tar kritikken om manglende framlegging av investeringsprosjekter til etterretning. 
Rådmannen har endra prosedyren per 19.4.2017 og mener at endringen er en innskjerping som 
skal føre til bedre etterlevelse av rutinene.     

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Side 1 av 3 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 

Nesset kommunestyre 
v
/ordfører 

 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2017-400/STA 1543-212&13 Molde, 04.12.2017 

 

 

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL PROSJEKTRAPPORT 600260 – NOS 

NØDSTRØMSAGGREGAT 2014 

 

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 38/17 behandlet prosjektrapport 600260 – 

NOS Nødstrømsaggregat 2014 med en kostnad på kr 2 346 980 inkl. mva. 
 

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 06.06.2017 og uttalelse fra Møre og 

Romsdal Revisjon IKS, datert 13.11.2017.   

 

Prosjektet har 3 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i 

kommunestyresak 142/12 den 13.12.2012 i forbindelse med behandling av økonomiplan 

2013-2016.   Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 094/14 den 06.11.2014 i 

forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 2.halvår 2014.  Totalt bevilget ramme 

for prosjektet var på kr 2 345 000.   Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et 

mindreforbruk på kr 1 980.    

  

Det fremgår av prosjektrapporten hvordan prosjektet er finansiert, der finansieringen kommer 

fra lån, momskompensasjon og salg av anleggsmidler mv. 

 

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2014.  Prosjektet hadde en kostnad på kr 2 346 980 inkl. 

mva.  Det ble vedtatt en tilleggsbevilgning i kommunestyret i sak 94/14 på kr 145 000 med 

bakgrunn i at prosjektet var ferdig og den økonomiske rammen ikke var tilstrekkelig. 

 

Kontrollutvalget konstaterer på denne bakgrunn at prosjektet i realiteten hadde en 

overskridelse tilsvarende denne tilleggsbevilgningen og som i prosjektrapporten forklares med 

at dette skyldes i hovedsak økning av aggregatstørrelse selv om kommunestyret i møte 

20.06.2013 bevilget beløp på kr 200 000 for å dekke dette. 

 

Formålet med prosjektet var innkjøp av aggregat, samt nødvendige bygningsmessige og 

elektriske arbeider for å sikre tilfredsstillende reservestrømforsyning ved Nesset 

omsorgssenter (NOS).  

 

Prosjektet er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Rådmannen kan ikke 

fremskaffe endringsmeldinger for tilleggsarbeider på hovedkontrakt som utgjør 7 % av 

kontraktssum.  

 

Kontrollutvalget i Nesset kommune  

 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 991 60260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

Side 2 av 3 - 2 - - 2 - - 2 - Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 
 

Kontrollutvalget bemerker at dette må være beskrevet og dokumentert i fremtidige prosjekt, 

anbud og kontrakter. 

 

Prosjektet ble lyst ut på Doffin med tilbudsfrist 11.06.2013. Kontrakt med leverandør ble 

inngått 27.06.2013 og 28.06.2013 med sluttfrist for kontrakten 29.11.2013.  Prosjektet ble 

ferdigstilt i mai 2014 og regnskapet er avsluttet 31.12.2014. 

 

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap 

legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet 

sted, eller når ansvar og risiko er overført. 

 

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektregnskapet var ferdig til 

prosjektrapport legges fram.  Dette gir mindre rom for læring, forbedring eller tiltak. 

Det bør fremgå av prosjektrapportene når prosjektet er ferdig og frist for når kontraktspart 

skulle vært ferdig med prosjektet. 

 

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer 

for avleggelse av prosjektregnskap og prosjektrapport.  Rådmannen har på denne bakgrunn 

endret på prosedyrene fra 19.04.2017.  Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene 

og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket.  Rådmannen mener derfor det ikke 

skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i 

kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 . 

 

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600260 – NOS Nødstrømsaggregat 

2014 stemmer med kommunens regnskap for prosjektet. 

 

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser.  

Rådmannen kan ikke fremskaffe endringsmeldinger for tilleggsarbeider på hovedkontrakt som 

utgjør 7 % av kontraktssum.  

 

Kontrollutvalget bemerker at dette må være beskrevet og dokumentert i fremtidige prosjekt, 

anbud og kontrakter. 

 

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 

revisjonen, datert 13.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 

600260 – NOS Nødstrømsaggregat 2014. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

  

 

 
 Kontrollutvalget i Nesset, 

28.11.2017 

 

  

 

 

 

 Ivar Henning Trælvik(s)  

 leder  
 

Kopi: 

Formannskapet 

Rådmann 

Økonomisjef 

 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

Side 3 av 3 - 3 - - 3 - - 3 - Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 
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1.    INNLEDNING 
 
Formål 
 
Å sikre tilfredsstillende reservestrømforsyning ved Nesset omsorgssenter (NOS). 
 
 
Vedtak 
 
Nesset kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2012, sak PS 142/12, å sette av kr 2 000 000 i budsjettet for 
2013 til nødstrømsaggregat på NOS. Teksten i økonomiplan 2013-2016 var slik (saksmappe 2012/640-67): 
 

Prosjektet omfatter innkjøp av aggregat, samt nødvendige bygningsmessige og elektriske arbeider for å 
sikre tilfredsstillende reservestrømforsyning ved NOS. Prosjektet gjennomføres i 2013. Anslåtte kostnader 
2 mill kr. 

 
I formannskapets møte den 20.6.2013 er det skrevet følgende i møteprotokollen under merknader: 
 

Prosjektleder Claus Reiners orienterte om arbeidet med nødstrømsaggregat ved NOS. Budsjettet vil bli 
overskredet med kr 200 000 dersom man velger det aggregatet som har størst kapasitet. Et enstemmig 
formannskap ga sitt samtykke til overskridelsen. 

 
I kommunestyrets møte den 20.6.2013 (samme dag) ble det vedtatt en tilleggsbevilgning på  
kr 200 000 i sak 48/13 (2012/640-78). Totalramme ble dermed økt fra kr 2 000 000 til kr 2 200 000. 
 
Prosjektet ble ikke ferdig i 2013 og ble derfor videreført i 2014 innenfor allerede vedtatt ramme. I 
kommunestyrets møte 20.3.2014, sak 19/14 (2013/396-95) ble det bevilga kr 546 000 i budsjettet for 2014. 
Ingen endring av totalramme på kr 2 200 000. 
 
I kommunestyrets møte den 6.11.2014, sak 94/14 (2013/396-142), ble det vedtatt en tilleggsbevilgning på kr 
145 000 med bakgrunn i følgende tekst i saksutredningen: 
 

600260 Nødstrømsaggregat NOS  
Prosjektet er ferdigstilt. Den økonomiske rammen var ikke tilstrekkelig, og det er behov for 
tilleggsbevilgning på kr 145 000. Budsjett 2014: økes med kr 145 000 til kr 691 000.  
Totalramme: økes med kr 145 000 til kr 2 345 000. 

 
Totalramme for prosjektet ble dermed økt fra kr 2 200 000 til kr 2 345 000. 
 

2.    OFFENTLIG ANSKAFFELSE 
Tilbudsbefaring ble holdt for samtlige tilbydere 22.5.2013 kl. 10. 
Konkurransen ble lyst ut på DOFFIN som nasjonal konkurranse, med tilbudsfrist 11.6.2013 kl. 12, 
tilbudsåpning kl. 14. 
 
Det kom inn to tilbud: 

1. Bratseth & Gikling elektro as, tilbudssum kr 1 683 661, leveringstid 90 dager. 
2. i ELEKTRO as, tilbudssum kr 2 066 625, leveringstid 50 dager. 

 
Bratseth & Gikling elektro as ble valgt med følgende begrunnelse: 
Bratseth & Gikling Elektro as har levert det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Det vises til 
konkurransegrunnlagets pkt. ”05.3 Tildelingskriterier” og vedlagt evalueringsskjema. 
 
Det kom ikke klage på konkurransen. 
 
Kontrakt om totalentreprise ble inngått 27. og 28 juni 2013 til en kostnad (inkl. korrigeringer) på  
kr 1 767 295. Sluttfrist 29.11.2013 (dok. 2013/698-5). 
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3.    GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
 
Norconsult ble engasjert i et forprosjekt for å finne en hensiktsmessig størrelse på aggregat og plassering. De 
utarbeidet også tilbudsbeskrivelsen på anlegget. Kalkulerte kostnader inkludert konsulenttjenester var da 
beregnet til kr 1 915 983.  
 
Etter at tilbudet ble kommet inn ble det besluttet av formannskapet i møte den 20.06.13 om å øke 
aggregatstørrelsen fra 275 KVA til 350 KVA. Fra formannskapets protokoll står det følgende under merknader:  
 

Prosjektleder Claus Reiners orienterte om arbeidet med nødstrømsaggregat ved NOS. 
Budsjettet vil bli overskredet med kr. 200 000 dersom man velger det aggregatet som har 
størst kapasitet. Et enstemmig formannskap ga sitt samtykke til overskridelsen. 

 
Kommunestyret bevilget beløpet i sitt møte samme dag. 
 
Dette medførte at kontraktsverdien med Bratseth og Gikling Elektro AS ble kr 1 767 295 inkl. mva. 
 
Nesset kommunestyre vedtok i PS 94/14 å øke totalrammen på prosjektet til kr 2 345 000. Overskridelsene i 
forhold til bevilget ramme skyldes i hovedsak økning av aggregatstørrelse. 
 
Prosjektet ble ferdigstilt i mai 2014. I henhold til prosjektregnskapet ble kostnaden kr 2 346 980.  
 
 
 

4.    ØKONOMI 
 
Budsjetterte midler totalt: kr 2 345 000.  
Kostandene er bokført i kommunens regnskap på prosjektnr. 600260. 
 
Budsjett og regnskap per år i prosjektet 2013 2014 
Budsjett inkl. budsjettkorrigering 2 200 000 691 000 
Regnskap 1 654 423 692 556 
Ubrukt bevilgning + /overskridelse - 545 577 -1 556 
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Byggeregnskap: 
 
1 Felleskostnader 2 297 
2 Bygning  
3 VVS  
4 Elkraft  
5 Tele og automatisering  
6 Andre installasjoner 1 517 630 
 Huskostnader 1 519 927 

7 Utendørs  
 Entrepriskostnad 1 519 927 

8 Generelle kostnader (prosjektering/adm.) 382 984 
 Byggekostnader 1 902 911 

9 Spesielle kostnader (mva/erstatning grunn) 444 069 

 Prosjektkostnad 2 346 980 
 
 
Bruk av midler ble nesten innenfor bevilga ramme, totalt en liten overskridelse på kr 1 980. 
 
Prosjektet er finansiert med kommunens frie midler (lån, momskomp., salg anleggsmidler, mv). 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 14/18 01.03.2018 

Nesset kommunestyre  22.03.2018 
 
 
 
 

600127 Badeplass Eidsvågleira - sluttrapport 
 

Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets uttalelse til prosjektrapport 600127 - badeplass Eidsvågleira 
2 Revisors uttale prosjekt 600127 
3 Prosjekt 600127 Badeplass Eidsvågleira - sluttrapport 

 

Rådmannens innstilling 
 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 7.6.2017 for prosjekt 600127 Badeplass 
Eidsvågleira, slik den foreligger. 

 

 

Saksopplysninger 
 

Sluttrapporten viser at prosjektet hadde en totalramme på kr 3 370 000 for tidsrommet 2012-2014. 
Regnskapet viser at det ble brukt kr 3 412 119 i samme tidsrom.  

 

Prosjektet startet allerede i 2004 hvor Direktoratet for naturforvaltning refunderte kostnadene til 
og med 2011. Regnskapet viser en total utgift på kr 4 323 846 for tidsrommet 2004-2014. Prosjektet 
er fullfinansiert. 

 

Det vises til revisjonsrapport av 13.11.2017, samt behandling i kontrollutvalget 28.11.2017.  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

 

Kontrollutvalget har påpekt at rådmannen ikke har fremskaffet endringsmeldinger for 
tilleggsarbeider på hovedkontrakt for badeplassen: 

Dette er forsøkt framskaffet, men det har ikke vært mulig å finne dokumentasjon på 
forespørselen, verken i fakturaer, kommunens saksbehandlingssystem eller papirarkiv. 

Arkiv: :D37 

Arkivsaksnr: 2008/1120-83 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



 

Vurdering 
 

Rådmannen tar kritikken om manglende framlegging av investeringsprosjekter til etterretning. 
Rådmannen har endra prosedyren per 19.4.2017 og mener at endringen er en innskjerping som 
skal føre til bedre etterlevelse av rutinene.     

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Side 1 av 3 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 

Nesset kommunestyre 
v
/ordfører 

 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2017-399/STA 1543-212&13 Molde, 04.12.2017 

 

 

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL PROSJEKTRAPPORT 600127 – 

BADEPLASS EIDSVÅGLEIRA 

 

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 37/17 behandlet prosjektrapport 600127 – 

Badeplass Eidsvågleira med en kostnad på kr 4 323 846,03 inkl. mva. 
 

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 07.06.2017 og uttalelse fra Møre og 

Romsdal Revisjon IKS, datert 13.11.2017.   

 

Prosjektet har 11 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i 

kommunestyresak 195/03.   Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 094/14 i 

forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 2.halvår 2014.  Totalt bevilget ramme 

for prosjektet er på kr 3 370 000.  Da er utgifter i tidsrommet 2009-2011 på kr 755 033 holdt 

utenfor da dette er utgifter som er refundert av direktoratet for naturforvaltning. 

 

Kontrollutvalget bemerker at alle investeringer skal være bevilget selv om disse blir refundert 

fra andre.  Det er viktig at bruttoutgifter og inntekter kommer frem ellers mangler totalbildet.  

 

Det fremgår av prosjektrapporten hvordan prosjektet er finansiert, der Nesset kommune sin 

andel av finansiering utgjør kr 3 003 613 og kommer fra lån, momskompensasjon og salg av 

anleggsmidler mv. 

 

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2014.  Prosjektet hadde en kostnad på kr 4 323 846,03 

inkl. mva.  Det er kommentert ovenfor at utgiftene i tidsrommet 2009-2011 på kr 755 033 er 

holdt utenfor bevilgningene i kommunen da dette er utgifter som er refundert av andre.  Dette 

gjør prosjektet uoversiktlig angående bevilgninger av utgifter.  Det ble vedtatt en 

tilleggsbevilgning i kommunestyret i sak 94/14 på kr 870 000 og dette betraktes som en 

overskridelse i prosjektet som skyldes endringer/tilleggsbestillinger på bygg, steinplastring 

ved handicap-rampe, etablering av handicap-rampe mv.  Prosjektregnskapet viser et 

merforbruk på kr 953 846,03. 

 

Prosjektet omfattet å anlegge offentlig badeplass på Eidsvågleira.  

 

Prosjektet er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser for den delen som 

gjelder badeplassen.  Anbudskonkurranse for opparbeidelse av naust og toalettbygg er ikke 

lagt ut på Doffin, selv om kontraktssummen overstiger innslagsbeløpet på kr 500 000 på det 

gjeldende tidspunkt.  5 entreprenører ble forespurt direkte.   

Kontrollutvalget i Nesset kommune  

 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 991 60260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

Side 2 av 3 - 2 - - 2 - - 2 - Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 
 

Rådmannen kan ikke fremskaffe endringsmeldinger for tilleggsarbeider på hovedkontrakt for 

badeplassen.  Dette utgjør 67 % av prosjektets kostnad.  

 

Kontrollutvalget bemerker at dette må være beskrevet og dokumentert i fremtidige prosjekt, 

anbud og kontrakter. 

 

Det mangler dato for utlysning av anbudskonkurranse. Det er heller ikke angitt dato for 

oppstart eller avslutning av prosjektet.  Prosjektet har hatt en periode fra 2004-2014 og 

regnskapet er avsluttet 31.12.2014. 

 

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap 

legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet 

sted, eller når ansvar og risiko er overført. 

 

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektregnskapet var ferdig til 

prosjektrapport legges fram.  Dette gir mindre rom for læring, forbedring eller tiltak. 

Det bør fremgå av prosjektrapportene når prosjektet er ferdig og frist for når kontraktspart 

skulle vært ferdig med prosjektet. 

 

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer 

for avleggelse av prosjektregnskap og prosjektrapport.  Rådmannen har på denne bakgrunn 

endret på prosedyrene fra 19.04.2017.  Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene 

og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket.  Rådmannen mener derfor det ikke 

skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i 

kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 . 

 

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600127 – Badeplass Eidsvågleira 

stemmer med kommunens regnskap for prosjektet. 

 

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser 

for den delen som gjelder badeplassen.  Anbudskonkurranse for opparbeidelse av naust og 

toalettbygg er ikke lagt ut på Doffin, selv om kontraktssummen overstiger innslagsbeløpet på 

kr 500 000 på det gjeldende tidspunkt.  5 entreprenører ble forespurt direkte.  Rådmannen kan 

ikke fremskaffe endringsmeldinger for tilleggsarbeider på hovedkontrakt for badeplassen.  

Dette utgjør 67 % av prosjektets kostnad.  

 

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 

revisjonen, datert 13.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 

600127 – Badeplass Eidsvågleira. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

  

 
 Kontrollutvalget i Nesset, 

28.11.2017 

 

  

 

 

 Ivar Henning Trælvik(s)  

 leder  
 

Kopi: 

Formannskapet 

Rådmann 

Økonomisjef 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

Side 3 av 3 - 3 - - 3 - - 3 - Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 
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1.    INNLEDNING 
 
Formål 
 
Anlegge offentlig badeplass på Eidsvågleira. 
 
Vedtak 
 
Saker vedr. bevilgning 
 

År Følgende vedtak er gjort om bevilgning: Beløp saksmappe 
2004 K 195/03 Arbeid med off. badeplass 350 000 gml. Arkiv 
2011 K 123/10 budsjettbehandling 500 000 2010/519 
2012 K 141/11 budsjettbehandling 500 000 2011/559 

  K 021/12 regulering investeringsbudsj 2012 1 000 000 2011/559 
  K 087/12 budsj.korr. 1. hå 2012 -1 000 000 2011/559 
  K 126/12 budsj.korr. 2. hå 2012 -350 000 2011/559 

2013 K 142/12 budsjettbehandling 2 150 000 2012/640 
  K 018/13 regulering investeringsbudsj 2013 83 000 2012/640 
  K 089/13 budsj.korr. 2. hå 2013 -1 433 000 2012/640 

2014 K 106/13 budsjettbehandling 1 633 000 2013/396 
  K 094/14 budsj.korr. 2. hå 2014 1 600 000 2013/396 

 
I tillegg er en sak om revidert planløsning på badeplassen behandlet i kommunestyrets møte den 21.3.2013, sak 
16/13. 
 

2.    OFFENTLIG ANSKAFFELSE 
Opparbeidelsen av selve badeplassen (anleggsarbeid) ble utlyst på Doffin som nasjonal konkurranse.  
 
7 entreprenører kom med tilbud. Anbudsåpning ble foretatt 19.11.2013, åpningsprotokoll 2008/1120-51. 
Anskaffelsesprotokoll og innstilling, dokument nr. 52. 
 
Bugge Maskin AS ble valgt som entreprenør med en kontraktsverdi på kr 960 000,- eks mva, jf. underskrevet 
kontrakt, dokument nr. 54. 
 
 

3.    GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
Prosjektet badeplass Eidsvågleira ble etablert i 2004. Arbeidet startet med å utarbeide reguleringsplan og sikre 
seg grunnen. Badeplassen fikk status som statlig sikret friluftsområde av regional interesse. Romsdal tingrett 
avgjorde erstatningsbeløpet for grunneierne. Direktoratet for naturforvaltning har i den forbindelse refundert kr 
720 233 av kommunes utgifter i forbindelse med advokater og grunnerverv.  
 
Nesset formannskap vedtok i PS 08/11 oppnevnelse av en arbeidsgruppe på 5 personer. Fra politikerne ble Per 
Magne Brakstad og Lilly Svensli valgt. Fra administrasjonen ble Bjørn Stensjø, Hogne Frydenlund og Turid 
Øverås Leirvoll utpekt. 
 
Nesset kommunestyret fikk i PS 65/11 presentert et forslag til planløsning. Forslaget hadde en total 
kostnadsramme på ca. 6,5 mill kr. Dette forslaget ble forkastet og Nesset kommunestyre gjorde følgende 
vedtak: 
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Saken oversendes arbeidsgruppe og administrasjon og ber om at et rimeligere alternativ utarbeides. 
Saken legges frem til neste kommunestyremøte.  

 
Nesset kommunestyret vedtok i PS 74/11 et planforslag med en kostnadsramme på 2,5 mill. kr. 
Dette skulle innarbeides i økonomiplanen for 2012 – 2015. 
 
Nesset kommunestyre vedtok i PS 16/13 en revidert planløsning. Endringene medførte at badeplassen ligger litt 
mer beskyttet mot uvær. Det blir også etablert et større toalettanlegg og naust enn opprinnelig forutsatt innenfor 
samme kostnadsramme. 
 
Anleggsarbeidene ble delt i 2 prosjekt. Naust og toalettanlegg for seg og opparbeidelsen av selve badeplassen 
for seg.  
 

For naust og toalettanlegget ble 5 entreprenører forespurt. To entreprenører leverte tilbud. Valg av 
entreprenør ble Nesset Bygg AS med en kontraktsverdi på kr 590 000,- eks. mva.  
 
Opparbeidelsen av selve badeplassen ble utlyst på Doffin som nasjonal konkurranse.  

 
Etter at arbeidene ble sett i gang ble det påvist meget løse masser (kvikkleire) og arbeidene ble stoppet opp. 
Norkonsult AS ble engasjert og det ble boret 2 nye hull. Med bakgrunn i dette måtte planene endres til å ha en 
trappet struktur. Dette medførte en del tilleggsarbeider for prosjektet.  
 
Arbeidet med badeplassen ble fullført og fikk i k-sak 94/14 tilleggsbevilgning på prosjektet, med kr  870 000, 
til kr 3 370 000. Overskridelsen i forhold til bevilget ramme skyldes endringer/tilleggsbestillinger på bygg, 
steinplastring ved HC-rampe, etablering HC-rampe m.m.  
 
Prosjektet er innvilget tippemidler for kr 590 000 og et tilskudd fra statens veivesen på kr 10 000. 
 
Prosjektet ble ferdigstilt i mai 2014 og det ble holdt en markering den 09.05.15. 
 
 

4.    ØKONOMI 
 
 
Budsjett og regnskap per år i prosjektet 
 

Budsjett/regnskap pr år 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Budsjett inkl. budsjettkorriering 350 000 0 0 0 0 0 0 500 000 150 000 800 000 3 233 000 

Regnskap 19 969 0 42 831 99 701 0 30 781 102 587 621 665 67 096 108 045 3 231 170 

ubrukt bevilgn. + /overskridelse - 330 031 0 -42 831 -99 701 0 -30 781 -102 587 -121 665 82 904 691 955 1 830 
 
Fram til og med år 2010 praktiserte Nesset kommune at bevilgning ble gitt til et prosjekt og regnskapet viste 
bruken av bevilgningen per år, fram til midlene var oppbrukt. Flere andre kommuner hadde samme forståelse. 
Dette førte til at Kommunal- og regionaldepartementet sendte ut et rundskriv datert 7.4.2010 hvor de presiserte 
at investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig. Det vil si at bevilgning må gis hvert år.   
 
Prosjektet hadde til slutt en totalramme på kr 3,37 mill. Da var ikke kostnadene i tidsrommet 2009-2011 tatt 
med. Det meste at disse kostnadene ble refundert av direktoratet for naturforvaltning. Derav noe misforståelse 
med hensyn til totalramme for prosjektet. Tabellen ovenfor viser bevilgning per år, samt regnskap. 
 
Byggeregnskap 
 

1 Felleskostnader  kr                        128 237,71  
2 Bygning  kr                        746 963,02  
3 VVS  kr                           35 654,40  
4 Elkraft  kr                             3 907,60  
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5 Tele og automatisering  
6 Andre installasjoner   
 Huskostnader  kr                        914 762,73  
7 Utendørs  kr                     1 545 912,75  
 Entrepriskostnad  kr                     2 460 675,48  

8 Generelle kostnader (prosjektering/adm.)  kr                        698 690,35  
 Byggekostnader  kr                     3 159 365,83  
9 Spesielle kostnader (mva/erstatning grunn)  kr                     1 164 480,20  

 Prosjektkostnad  kr                     4 323 846,03  
 
 
I henhold til prosjektregnskapet ble kostnaden på badeplassen kr 4 323 846.  
Prosjektet er finansiert slik: 
 
Direktoratet for naturforvaltning   kr   720 233 (2011) 
Spillemidler     kr   590 000 (2015) 
Tilskudd statens veivesen, plastring  kr     10 000 (2014) 
Nesset kommune, frie midler   kr 3 003 613 (hele perioden) 
   SUM   kr 4 323 846 
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Budsjett Kontrakt Regning Regnskap Avvik
128 237,71kr          #DIV/0!

128 237,71kr   
kr 620 000 746 963,02kr          20 %

Hovedent: * 590 000,00kr 701 310,00kr   
45 653,02kr     

kr 52 000 35 654,40kr             -31 %
Sideent: 35 654,40kr     **
Sideent: * **

kr 61 000 3 907,60kr               -94 %
Sideent: * 3 907,60kr        **

#DIV/0!
Sideent:
Sideent:

kr 0 -kr                         

kr 1 110 780 1 545 912,75kr       
Hovedent: Bugge   maskin og Transport 960000,00 kr 1 368 088,00

kr 160 000 177 824,75kr   
698 690,35kr          #DIV/0!

Grunn 107 254,70kr   
Reg.plan 122 569,63kr   
Gr.und. 148 970,50kr   

kr 104 000 185 456,92kr   
134 438,60kr   

1 164 480,20kr       #DIV/0!
471 741,96kr   

692 738,24kr   

kr 2 107 780 4 323 846,03kr 105 %

kr 3 370 000 -953 846,03kr   22,06 %

6

7

8

9

0/1

2

3

4

5

MVA

Generelle kostnader
Advokater DN

Grunnerverv

Multikonsult AS 
Norkonsult AS
Byggeledelse

Annet

Spesielle kostnader

Annet
Utendørs

Annet

Nesset Kraft AS

Tele og automatisering

Andre installasjon

Samlet kostnadOpprinnelig budsjettramme

Kontoplan ihht badeplass på Eidsvågleira - prosj.nr.600127
Kontoplan

Annet

Annet

Felleskostnader/reserver og marginer

Bygning
Nesset Bygg AS

VVS
Eidsvåg Jern & Rør

Elkraft

Annet

Entrepriseadm., etc

Revidert budsjetramme Resterende midler



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 15/18 01.03.2018 

Nesset kommunestyre  22.03.2018 
 
 
 
 

600152 NOS sjukeheim, tilbygg og ombygging - sluttrapport 
 

Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets uttalelse til prosjektrapport 600152 NOS sjukeheim, tilbygg og ombygging 
2 Revisors uttale prosjekt 600152 
3 Prosjekt 600152 NOS sjukeheim, tilbygg og ombygging - sluttrapport 

 

Rådmannens innstilling 
 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 20.6.2017 for prosjekt 600152 NOS sjukeheim, 
tilbygg og ombygging, slik den foreligger. 

 

 

Saksopplysninger 
 

Sluttrapport datert 20.6.2017 viser at prosjektet hadde en totalramme på kr 26 777 000. 
Regnskapet viser at det ble brukt kr 26 666 970 i tidsrommet 2006-2013. Prosjektet er 
fullfinansiert. 

 

Det vises til revisjonsrapporten av 13.11.2017, samt behandling i kontrollutvalget 28.11.2017 
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

 

Kontrollutvalget har påpekt at revisjon ikke har fått sluttfaktura for ventilasjonsarbeider fra 
kommunen: 

Dette er forsøkt framskaffet, men det har ikke vært mulig å finne dokumentasjon på 
forespørselen, verken i fakturaer, kommunens saksbehandlingssystem eller papirarkiv. 

 

Vurdering 
 

Arkiv: :614 

Arkivsaksnr: 2008/1644-19 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



Rådmannen tar kritikken om manglende framlegging av investeringsprosjekter til etterretning. 
Rådmannen har endra prosedyren per 19.4.2017 og mener at endringen er en innskjerping som 
skal føre til bedre etterlevelse av rutinene.     

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
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 
 2017-398/STA 1543-212&13 Molde, 04.12.2017 

 

 

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL PROSJEKTRAPPORT 600152 – NOS 

SJUKEHEIM, TILBYGG OG OMBYGGING 

 

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 36/17 behandlet prosjektrapport 600152 – 

NOS sjukeheim, tilbygg og ombygging med en kostnad på kr 26 666 970 inkl. mva. 
 

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 20.06.2017 og uttalelse fra Møre og 

Romsdal Revisjon IKS, datert 13.11.2017.   

 

Prosjektet har 9 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i 

kommunestyresak 040/06 den 15.06.2006 i forbindelse med planleggingen.  Det neste 

vedtaket av betydelig størrelse ble gjort i kommunestyresak 111/06 den 19.12.2006 i 

forbindelse med behandling av budsjettet for 2007.  Det neste vedtaket av betydelig størrelse 

ble gjort i forbindelse med behandling av budsjettet for 2009.   Det siste vedtaket er gjort i 

kommunestyresak 089/13 den 07.11.2013 i forbindelse med behandling av 

budsjettkorrigeringer 2.halvår 2013.  I det første vedtaket ble det bevilget kr 1 000 000.  I de 

neste vedtakene hhv. 11,2 og 12,6 mill. kr.  I det siste vedtaket ble budsjettet økt med kr 

100 000.  Det er med utvidelse i 2013 bevilget totalt kr 26 777 000 til prosjektet.  

Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 110 030.    

 

Det fremgår av prosjektrapporten at prosjektet er finansiert med kr 9 120 000 som tilskudd fra 

Husbanken og resterende finansiering på kr 17 546 970 kommer fra lån, momskompensasjon 

og salg av anleggsmidler mv. 

 

Det utvidede prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2013 etter at det opprinnelige 

prosjektregnskapet var ferdig 31.12.2013.  For å få en optimal økonomi i driften ble det i 

2013 bevilget midler til omlegging av oppvarmingssystemet for beboerrommene.  I tillegg ble 

det bevilget midler til utbedring av pasientvarslingsanlegget og branndører.  Dette utgjorde en 

kostnad på kr 378 000 utover det opprinnelige prosjektet.  Prosjektet hadde da en totalkostnad 

på kr 26 677 970 inkl. mva.  Dette er innenfor bevilget ramme på kr 26 777 000.   

 

Det opprinnelige prosjektet omfattet ombygging 26 beboerrom, hvorav 4 dobbeltrom, slik at 

avdelingen har 30 enkeltrom.  Videre tilbygg mot øst med 6 nye beboerrom.  Videre diverse 

oppgraderinger av bygget forøvrig.  Prosjektet ble etter at det var ferdig, utvidet til også å 

gjelde utskifting av oppvarmingssystemet og utbedring av pasientvarslingsanlegget og 

branndører. 

 

Kontrollutvalget i Nesset kommune  

 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 991 60260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

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

 
 

Prosjektet er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.  Det mangler 

konkurranse og kontrakt for arkitektarbeider.  Revisjonen har ikke fått sluttfaktura for 

ventilasjonsarbeider fra kommunen. 

 

Prosjektet hadde oppstart med anbudsåpning den 04.04.2008.   Sluttrapporten sin beskrivelse 

av fremdrift er mangelfull da faktisk sluttdato ikke er oppgitt.   

 

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap 

legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet 

sted, eller når ansvar og risiko er overført. 

 

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektregnskapet var ferdig til 

prosjektrapport legges fram.  Dette gir mindre rom for læring, forbedring eller tiltak. 

Det bør fremgå av prosjektrapportene når prosjektet er ferdig og frist for når kontraktspart 

skulle vært ferdig med prosjektet. 

 

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer 

for avleggelse av prosjektregnskap og prosjektrapport.  Rådmannen har på denne bakgrunn 

endret på prosedyrene fra 19.04.2017.  Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene 

og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket.  Rådmannen mener derfor det ikke 

skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i 

kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 . 

 

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600152 – NOS sjukeheim, tilbygg og 

ombygging stemmer med kommunens regnskap for prosjektet. 

 

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. 

Det mangler konkurranse og kontrakt for arkitektarbeider.  Revisjonen har ikke fått 

sluttfaktura for ventilasjonsarbeider fra kommunen. 

 

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 

revisjonen, datert 13.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 

600152 – NOS sjukeheim, tilbygg og ombygging. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

  

 

 
 Kontrollutvalget i Nesset, 

28.11.2017 

 

  

 

 

 

 Ivar Henning Trælvik(s)  

 leder  
 

Kopi: 

Formannskapet 

Rådmann 

Økonomisjef 
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NOS sjukeheim, tilbygg/ombygging  
Sluttrapport  

Saksmappe 2008/1644 og 2008/669. Dato 20.6.2017 Solfrid Svensli (Bjarne Bakken)

Ev. til
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1.    INNLEDNING 
 
Formål 
Ombygging fra dobbeltrom til enkeltrom i Nesset omsorgssenter, sjukeheimsavdelingen. 
 
 
Vedtak 
 
Saker vedr. bevilgning: 
 

År Følgende vedtak er gjort om bevilgning: Dato vedtak Beløp saksmappe 

2006 K 040/06 - NOS utbygg. Enkeltrom, planlegging 15.06.2006 1 000 000  05/00750-5 

2007 K 111/06 - årsbudsjett/økonomiplan 19.12.2006 11 200 000  06/00342-43 

2009 K 136/08 - årsbudsjett/økonomiplan 11.12.2008 12 640 000 2008/1039-54 

  K 068/09 - NOS inventar og parkeringsplasser 04.11.2009 400 000 2008/669-87 

2010 K 036/10 - Årsregnskap 2009, pkt. 5 20.05.2010 3 185 238 2009/292-24 

2011 K 054/11 - investeringsbudsj 2011 - regulering 16.06.2011 1 000 000 2010/519-138 

2012 K 021/12 - investeringsbudsj 2012 - regulering 29.03.2012 648 000 2011/559-87 

2013 K 018/13 - investeringsbudsj 2013 - regulering 21.03.2013 278 000 2012/640-77 

  K 089/13 - budsjettkorr 2. hå 2013 07.11.2013 100 000 2012/640-87 
 
 
K-sak 093/05, 29.11.2005: NOS sjukeheimen - økt standard/utbygging til enkeltrom, 

- Vedtak om utbygging med 8 nye rom, kostnad kr 12 mill (ikke angitt år for bevilgning i vedtaket) 
Økt totalramme: kr 22,8 mill, jf. K-sak 79/08 i møte 19.6.2008 (2008/669-5). 

- Pga. prisøkning fra 2005 til 2008, krav om overrislingsanlegg, utvidelse av areal, nytt 
ventilasjonsaggregat og oppgradering i tilknytning kjøkken, tilleggsisolering 

Økt totalramme: til kr 24,84 mill, jf. K-sak 137/08 i møte 11.12.2008 (2008/669-53). 
- Pga. økte kostnader til vanntåkeanlegg, byggprosjektering og mindre endringer.  

Økt totalramme: til kr 25,24 mill, jf. K-sak 68/09 i møte den 4.11.2009 (2008/669-87) 
- Pga. anskaffelse av inventar til oppholdssturer, vaktrom og kontorer, samt etablering av inntil 10 

parkeringsplasser. 
Økt totalramme: til kr 26,677 mill, jf. K-sak 54/11 i møte 16.6.2011. 

- Pga. utskifting av varmeanlegget for pasientrom. 
Økt totalramme: til kr 26,777 mill, jf. K-sak 89/13 i møte 7.11.2013. 

- Pga. utbedring av pasientvarslingsanlegget og branndører ved sjukeheimsavdelinga. 
 

2.    OFFENTLIG ANSKAFFELSER 
Nesset kommune innhentet priser for teknisk prosjektering av tilbygg og ombygging ved Nesset omsorgssenter. 
Prisforespørselen ble gjort i samarbeid med engasjert arkitektfirma. Arkitektkontoret BBW as ved Svein Walle. 
Techno consult Møre as ble valgt, kr 615 000 (05/00750-15, 27.6.2007). 
 
Konkurransen om ombygging og tilbygg ble kunngjort på Doffin. Frist for innlevering 4.4.2008.  
«Bygget skal utføres i betong og trekonstruksjoner i en etasje + loft. Arbeidet omfatter tilbygg på ca. 410 m2 
og ombygging av ca. 360 m2. Arbeidet skal utføres som hovedentreprise.» 
 
Tilbygg og ombygging: 
Anbudsprotokoll 4.4.2008 viser 3 tilbydere (2008/669-85). 
Det ble skrevet opprinnelig kontrakt med Nesset bygg as, kr 12 367 475 inkl. mva (2008/669-40) 
 
Elektrisk anlegg: 
Anbudsprotokoll 11.4.2008 viser 4 tilbydere (2008/669-82). 
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Utbyggingen har vært vellykket. Standardhevingen ved avdelingen var nødvendig. Det er bl.a installert et 
vanntåkeanlegg som dekker hele avdelingen. Dette betyr en vesentlig heving av sikkerhetsnivået i bygningen.  
 
Driften ved avdelingen er lagt om og oppdelt i 3 grupper med kjøkken og oppholdsrom i de fløyene i bygget.  
Det ble skrevet opprinnelig kontrakt med Angvik Elektro as, kr 2 225 219 inkl. mva (2008/669-72). 
 
Luftbehandlingsanlegg: 
Anbudsprotokoll 4.4.2008 viser 4 tilbydere (2008/669-83). 
Det ble skrevet opprinnelig kontrakt med URD klima, kr 1 035 900 inkl. mva (2008/669-58). 
 
Røranlegg: 
Anbudsprotokoll 4.4.2008 viser 2 tilbydere (2008/669-84). 
Det ble skrevet opprinnelig kontrakt med Gjemnes rør as, kr 1 744 914 inkl. mva (2008/669-74). 
 
Anskaffelsesprotokoll av 24.10.2008 (2008/669-68). 
 
Vanntåkeanlegg: 
Tilbudskonkurranse utsendt til 3 leverandører. Kun Watermist as sendte inn tilbud (2008/669-54). 
 

3.    GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
 
Prosjektet har pågått i lang tid. Planleggingsfasen hadde oppstart i 2006. Det er utført omfattende ombygging 
og renovering av sykehjemsavdelingen. Et påbygg på 460 m2 BTA er oppført mot øst og nord. Tekniske 
anlegg er i stor grad utskiftet.  

 
Prosjektet er gjennomført som hovedentreprise med Nesset Bygg as som kontraktspart for bygningsmessige 
arbeider. Tekniske entrepriser er byggherrestyrt.  
 
Utførende entreprenører for tekniske fag: 

Elektro:  Angvik  Elektro as 
VVS:  Gjemnes Rør as 
Ventilasjon: Urd Klima as 
Arkitektfirma: BBW as v/Svein Walle har utført arkitekttjenestene. 
 

Byggeledelse/prosjektledelse har vært utført av Ellen Undset og Bjarne Bakken ved teknisk avdeling.  
 

Før ombygging var det 26 beboerrom ved avdelingen, hvorav 4 dobbeltrom. Etter ombygging har avdelingen 
30 enkeltrom. Ett av disse er bygd som smitterom. 
 
Tilbygg mot øst inneholder 6 nye beboerrom. 

 
Følgende oppgraderinger er utført: 

 Etablering ar 2 nye kjøkken/oppholdsrom.  
 Nytt kjøkken i eksisterende stue.  
 Oppgradering av rømningsveger.  
 Nytt pasientvarlingsanlegg.  
 Nytt vaktrom og kontor for avd.leder.  
 2 nye skyllerom. 10 stk rom er renovert med nye bad.  
 Utvidet lagerkapasitet.  
 Vanntåkeanlegg.  
 Nytt ventilasjonsanlegg.  
 På nordsiden av bygningen er det etablert nye asfalterte parkeringsplasser. 
 
 

Mens arbeidene pågikk har sykehjemmet vært i full drift. Dette har gitt til dels store utfordringer med støy og 
støvproblematikk, samt logistikk både i sykehjemsdriften og framdriften av byggearbeidene. Både de ansatte 
ved avdelingen og byggefirmaene fortjener ros for å være løsningsorientert slik at prosjektet kunne 
gjennomføres med de ulemper som naturlig oppstod. 
 



5 

Byggeregnskap er avsluttet pr. 31.12.2012. I kommunestyresak 21/12 er totalramme for prosjektet vedtatt til kr 
26 677 000. Byggeregnskap viser et totalt forbruk på kr 26 398 958,69. Det vil si ca.  
kr 278 000 under ramme per 31.12.2012.  
 
Det var forutsatt at all ventilasjon av bygningen skulle skje ved et felles ventilasjonsaggregat.  
Det opprinnelige anlegget hvor lufttilførsel og varme er kombinert i såkalte konvektorkasser på hvert 
beboerrom har vist seg å fungere dårlig i kombinasjon med et felles aggregat. Tidligere ble konvektorovnene 
forsynt med luft fra et separat, mindre aggregat. For å få nok luft til disse ovnene må det nye aggregatet kjøres 
for hardt. Dette vil ha stor innvirkning på framtidige oppvarmingsutgifter, samt at ventilasjonsaggregatets 
levetid sannsynlig vil bli redusert.  
 
For å få en optimal økonomi i driften ble det i 2013 bevilget midler til omlegging av oppvarmingssystemet for 
beboerrommene, tilsammen kr 378 000. Midler ble benyttet til utskifting/ferdigstilling av varmeanlegget for 
eksisterende pasientrom, samt pasientvarslingsanlegg, totalt kr 268 011. 
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4.    ØKONOMI 
Endelig totalramme for prosjektet: kr 26,777 mill 
 
Kostandene er bokført i kommunens regnskap på prosjektnr. 6001512. 
 
Budsjett og regnskap per år i prosjektet: 
 

Budsjett/ regnskap per år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Budsjett inkl. budsj.endr. 1 000 000 11 200 000 0 13 040 000 3 185 238 1 000 000 648 000 378 000 

Regnskap 2 125 398 775 5 326 373 16 327 489 3 622 048 351 513 370 634 268 011 

Ubrukt bev + / overskridelser - 997 875 10 801 225 -5 326 373 -3 287 489 -436 811 648 487 277 366 109 989 
 
 
Byggeregnskap for perioden 2006-2012: 
 
1 Felleskostnader 122 431 

2 Bygning 9 284 781 

3 VVS 4 755 063 

4 Elektriske anlegg 2 269 333 

5 Data, tele 208 188 

 Huskostnad 16 639 796 

7 Utomhus 824 065 

 Entreprisekostnad 17 463 861 

8 Generelle kostnader (prosjektering/adm) 3 403 558 

 Byggekostnader 20 867 419 

9 Spesielle kostnader (mva/inventar/utstyr) 5 531 540 

 Prosjektkostnad 26 398 959 
 
 
Etter at byggeregnskap ble utarbeidet er prosjektet videreført i regnskapet for 2013: 
        Medgått kostnader iht. regnskapet               268 011 
 
Totale kostnader for hele prosjektet           26 666 970 
 
 
Finansiering: 
 
kr   9 120 000  Tilskudd fra Husbanken:      
kr 17 546 970  Kommunens frie midler (lån, momskomp., salg anleggsmidler, mv). 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 16/18 01.03.2018 

Nesset kommunestyre  22.03.2018 
 
 
 
 

600197 VA Stubø-Brekken - sluttrapport 
 

Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets uttalelse til prosjektrapport 600197 VA Stubø-Brekken 
2 Revisors uttale prosjekt 600197 
3 Prosjekt 600197, VA Stubø-Brekken - sluttrapport 12.11.2017 

 

Rådmannens innstilling 
 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 12.11.2017 for prosjekt 600197 VA, Stubø-
Brekken, slik den foreligger. 

 

 

Saksopplysninger 
 

Sluttrapporten datert 12.11.2017 viser at prosjektet hadde en totalramme på kr 6 537 000. 
Regnskapet viser at det ble brukt kr 6 486 770,15. Prosjektet er fullfinansiert. 

 

Det vises til revisjonsrapport av 13.11.2017, samt behandling i kontrollutvalget 28.11.2017.  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

 

Kontrollutvalget bemerker at det ikke er redegjort for bevilgning gitt i 2011 og 2012. Følgende 
står i saksutredningen i budsjettkorrigeringssakene: 

 2010/519-38, K-sak 54/11 den 6.6.2011: «Tiltak/utbedringer må utføres på Stubø i 
forbindelse med oppdemming av vann ved stor snøsmelting/mye nedbør vinterstid. 
Hvilke tiltak som må iverksettes er foreløpig uklart, antatte kostander 200.000,- kr.» 

 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2017/1294-8 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



Tilsvarende bevilgning ble gitt også i 2012, men midlene ble ikke brukt, verken i 2011 eller i 2012. 
Nåværende rådmann har ikke funnet ut hvorfor da involverte personer ikke lenger jobber i 
kommunen og det er ikke funnet noen forklaring i arkivet. 

 

Vurdering 
 

Rådmannen tar kritikken om manglende framlegging av investeringsprosjekter til etterretning. 
Rådmannen har endra prosedyren per 19.4.2017 og mener at endringen er en innskjerping som 
skal føre til bedre etterlevelse av rutinene.     

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Side 1 av 3 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 

Nesset kommunestyre 
v
/ordfører 

 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2017-396/STA 1543-212&13 Molde, 04.12.2017 

 

 

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL PROSJEKTRAPPORT 600197 – VA 

STUBØ-BREKKEN 

 

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 34/17 behandlet prosjektrapport 600197 – 

VA Stubø-Brekken med en kostnad på kr 6 486 770,15 eks. mva. 
 

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 12.11.2017 og uttalelse fra Møre og 

Romsdal Revisjon IKS, datert 13.11.2017.  

  

Prosjektet har i alt 5 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i 

kommunestyresak 136/08 den 11.12.2008 i forbindelse med behandling av økonomiplan 

2009-2012.   Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 87/12 den 21.06.2012 i 

forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 1.halvår 2012.  I det første vedtaket ble 

det bevilget kr 5 600 000.  I det siste vedtaket ble budsjettet regulert ned slik at totalrammen 

for prosjektet ble på kr 6 537 000.  Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et 

mindreforbruk på kr 50 229,85.    

   

Det fremgår ikke av prosjektrapporten hvordan prosjektet er finansiert, men i vedtaket står det 

at alle investeringer i anleggsmidler med fradrag for budsjetterte tilskudd og andre inntekter, 

foreslås finansiert med låneopptak. 

 

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2011.  Prosjektet hadde en kostnad på kr 6 486 770,15 

eks. mva.  Dette er innenfor bevilget ramme på kr 6 537 000. 

 

Prosjektet omfatter legging av rør for vann, spillvann og overvannsledning i en lengde på  

1 600-1 800 meter i samme trase som Statens Vegvesen anla gang- og sykkelveg på Rv.62 

Stubø-Brekken.  Tidligere var det bare en hovedvannledning som forsynte Eidsvåg sentrum. 

En fikk da muligheten til å kjøre vannet 2 veier til sentrum og samtidig lagt rør som 

tilfredsstilte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine anbefalinger til 

dimensjonering av rør for slokkevann ved større branner. 

 

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Statens Vegvesen Region Midt som byggherre 

som også har gjennomført anbudskonkurransen i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. 

 

Prosjektet hadde oppstart med utlysning av anbudskonkurranse den 18.02.2009 og 

overtakelsesforretning var den 24.11.2009.  Kontraktsmessig ferdigdato var 21.12.2009.  

Kontrollutvalget i Nesset kommune  

 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 991 60260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

Side 2 av 3 - 2 - - 2 - - 2 - Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 
 

Prosjektet er dermed gjennomført innenfor tidsfristen.  Prosjektregnskapet er avsluttet 

31.12.2011. 

 

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap 

legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet 

sted, eller når ansvar og risiko er overført. 

 

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektet var ferdig til regnskapet 

legges fram. 

 

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer 

for avleggelse av prosjektregnskap og prosjektrapport.  Rådmannen har på denne bakgrunn 

endret på prosedyrene fra 19.04.2017.  Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene 

og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket.  Rådmannen mener derfor det ikke 

skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i 

kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 . 

 

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600197 VA Stubø-Brekken stemmer 

med kommunens regnskap for prosjektet. 

 

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført av Statens Vegvesen Region Midt der dette 

prosjektet omfatter en del av et større prosjekt.  Det foreligger ingen kontraktssum for Nesset 

kommune sin del av totalentreprisen.  På denne bakgrunn kan en ikke kommentere 

sluttkostnad mot kontrakt.   

 

Kontrollutvalget anbefaler at det for fremtidige prosjekt av lignende art blir utarbeidet en egen 

kontraktssum av totalentreprisen som gjelder for kommunen.  Det er på denne bakgrunn ikke 

mulig å kommentere en sluttkostnad mot kontrakt. 

 

Revisor anmerker at det i sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift mangler sluttdato for 

prosjektarbeidet. 

 

Kontrollutvalget registrerer at prosjektet er overtatt 24.11.2009, avsluttet 31.12.2011, men det 

er likevel bevilget midler til prosjektet i to vedtak i 2012.  Dette forholdet er det ikke redegjort 

for.  

 

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 

revisjonen, datert 13.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 

600197 VA Stubø-Brekken. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

  

 
 Kontrollutvalget i Nesset, 

28.11.2017 

 

   

 Ivar Henning Trælvik(s)  

 leder  
 

Kopi: 

Formannskapet 

Rådmann 

Økonomisjef 

 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

Side 3 av 3 - 3 - - 3 - - 3 - Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 
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Ilustrasjonsfoto  

Saksmappe 2017/1294. Prosjekt nr. 600197. 19.10.2017 Bernt Angvik (korrigert 12.11.2017 S.Svensli) 
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1.       INNLEDNING 

 

Formål 

Statens Vegvesen skulle bygge en ca. 2000meter lang gang og sykkelveg, ca. 350 meter med adkomstveger og veglys langs 
Rv.62 Stubø - Brekken. I denne forbindelse ville Nesset kommune legge vann, spillvann og overvannsledning i samme trase. 
Tidligere var det kun en hovedvannledning som forsyner Eidsvåg med vann. I forbindelse med at Statens Vegvesen skulle 
bygge gangveg langs Rv.62 Stubø – Brekken, vil man ha mulighet til å  ”kjøre” vannet 2 veier til sentrum .Det blir lagt ny 6” 
vannledning over hele strekningen. Dette er i henhold til DSB’s anbefalinger i forbindelse med slokkevannssbehov ved  
”større branner”. Endringen medfører en sikrere vannforsyning til Eidsvåg sentrum og en bedre brannberedskap. 
 

Vedtak 

Kommunestyre vedtok ved behandling av økonomiplan for 2009 – 2012 og årsbudsjett 2009, i møte den 11.12.2008, sak 
136/08, å avsette kr 5 600 000 i budsjettet for 2009 for legging av VA-ledninger fra Stubø til Brekken i traseen for gangvei. 
Teksten i økonomiplan for 2009 – 2012 K 136/08 var slik (dok. 2008/1039-54): 
 Diverse prosjekt innen teknisk i 2009: 
 
 VA-Stubø –Brekken  kr 5.600.000 
  

Alle investeringene i anleggsmidler med fradrag for budsjetterte tilskudd og andre inntekter, foreslås finansiert ved eksterne 
låneopptak.   

 
I forbindelse med Budsjettkorrigeringer 2009  K 042/09 (dok. 2008/1039-98 og 110) fikk prosjektet økt bevilgning med kr 800 
000 til kr. 6 400 000 
 
I forbindelse med Budsjettkorrigeringer 2010 K 054/11 (dok 2010/519-138) fikk prosjektet økt bevilgning med kr. 200000 til 
kr. 6 600 000. 
 
I 2012 ble det gjort to vedtak om bevilgning/reduksjon av bevilgning, netto kr 50 000 og totalramme ble oppdatert til  
kr 6 537 000. Bevilga midler ble ikke benyttet i 2012. 
 
Saker vedr. bevilgning: 
 

År Følgende vedtak er gjort om bevilgning: Dato Beløp saksmappe 

2009 K 136/08 Økonomiplan 2009-2012 11.12.2008 5 600 000 2008/1039 

2009 K 042/09 budsjettkorrigeringer 2009 18.06.2009 800 000 2008/1039 

2010 K 036/10 - Årsregnskap 2009, pkt. 5 09.12.2010 559 418 2009/292 

2011 K 054/11 regulering investeringsbudsjett 2011 16.06.2011 200 000 2010/519 

2012 K 021/12 Investeringsbudsjett 2012 - regulering 29.03.2012 199 000 2011/559-82 

2012 
K 87/12 Budsjettkorrigeringer 1. halvår 2012 
oppdatert totalramme, kr 6 537 000 

21.06.2012 -149 000 2011/559-100 

 
 

2.       OFFENTLIG ANSKAFFELSE 

Tilbudskonkurransen for prosjektet ble gjennomført av Statens Vegvesen Region Midt i henhold til lov om offentlige 
anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69 med lov om endringer 30. juni 2006 nr. 41, samt forskrift om offentlig anskaffelser av  
7. april 2006, nr. 402 med senere endringer. 
 
Det ble Aunemo Utomhusanlegg AS (foretaksnr. 982838576) som ble valgt som totalentrepenør av Statens Vegvesen. 
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3.       GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 

Prosjektet ble gjennomført med Statens Vegvesen Region Midt som byggherre. 
 
Prosjektet hadde følgende milepæler: 
Utlysning tilbudskonkurranse   18.02.2009 
Tilbudsfrist      19.03.2009 
Overtakelsesforretning    24.11.2009 
Kontraktsmessig ferdigdato   21.12.2009 
 
 

4.       MENGDER 

 

 Ca. 1800m hovedgrøft med VA-ledninger 

 1800m vannledning Ø160 PVC SDR21 

 1600m spillvannsledning Ø160-200 PVC 

 275m rehabilitering av eksisterende AF 9’’ BTG med strømpe 

 710m overvannsledning Ø160-315 PVC 

 Ca. 400m grøft i forbindelse med sluk, stikkledninger mm. 

 13 vannkummer (DIN150), derav to kummer trykkreduksjon 

 21 spillvannskummer, PVC (mini) 

 16 overvannskummer, BTG 

 42 sandfangkummer 

 Ca. 110m grøft med stikkrenner i forbindelse med avkjørsler 

 75m stikkrenner med DV-rør Ø315 og Ø500 

 65m stikkrenner i forbindelse med bekk, fordelt på 4 steder, Ø1200 Profilrør 

 30m stikkrenner i forbindelse med utskifting av stikkrenner gjennom riksvegen, Ø1000 Profilrør 

 Diverse omkoplinger, vann og avløp 
 

5.       ØKONOMI 

 

Budsjett/regnskap pr år 2009 2010 2011 2012 

Budsjett inkl. budsjettkorrigering 6 400 000 559 418 200 000 50 000 

Regnskap 5 840 582 645 319 870 0 

ubrukt bevilgn. + /overskridelse - 559 418 -85 900 199 130 50 000 

 
 
Byggeregnskap: 
 

1 Felleskostnader -                        

2 Bygning -                        

3 VVS -                        

4 Elkraft -                        

5 Tele og automatisering -                        

6 Andre innstallasjoner -                        

7 Utendørs 6 350 690,04      

8 Generelle kostnader (prosjektering/ adm.) 136 080,11         

9 Spesielle kostnader (mva) -                        

Prosjektkostnad 6 486 770,15      

 
 
Bruk av midler ble innenfor bevilget ramme.  
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6.       TEGNINGER OG BILDER 

NB!! Tegninger bakenfor er ikke i målestokk. 
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 17/18 01.03.2018 

Nesset kommunestyre  22.03.2018 
 
 
 
 

600198 VA erstatte asbestledninger - sluttrapport 
 

Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets uttalelse til prosjektrapport 600198 VA erstatte asbestledninger Solbjøra-

Klokset 
2 Revisors uttale prosjekt 600198 
3 Prosjekt 600198 - VA erstatte asbestledninger - sluttrapport 

 

Rådmannens innstilling 
 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 12.11.2017 for prosjekt 600198 VA, erstatte 
asbestledninger, slik den foreligger. 

 

 

Saksopplysninger 
 

Sluttrapport datert 12.11.2017 viser at prosjektet hadde en totalramme på kr 3 350 000. 
Regnskapet viser at det ble brukt kr 3 335 947 i tidsrommet 2009-2011. Prosjektet er fullfinansiert. 

 

Det vises til revisjonsrapporten av 13.11.2017, samt behandling i kontrollutvalget 28.11.2017.  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

 

Kontrollutvalget har påpekt det mangler begrunnelse og dokumentasjon på merfakturering fra 
kontraktspartner:  

Dette er forsøkt framskaffet, men det har ikke vært mulig å finne dokumentasjon på 
forespørselen, verken i fakturaer, kommunens saksbehandlingssystem eller papirarkiv 

 

Vurdering 
 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2017/1298-9 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



Rådmannen tar kritikken om manglende framlegging av investeringsprosjekter til etterretning. 
Rådmannen har endra prosedyren per 19.4.2017 og mener at endringen er en innskjerping som 
skal føre til bedre etterlevelse av rutinene. 

     

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

Side 1 av 3 Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 

Nesset kommunestyre 
v
/ordfører 

 

 
Deres referanse: Vår referanse: Arkivkode: Sted/dato 
 2017-397/STA 1543-212&13 Molde, 04.12.2017 

 

 

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL PROSJEKTRAPPORT 600198 – VA 

ERSTATTE ASBESTLEDNINGER SOLBJØRA-KLOKSET 

 

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 35/17 behandlet prosjektrapport 600198 – 

VA erstatte asbestledninger Solbjøra-Klokset med en kostnad på kr 3 335 946,69 eks. 

mva. 
 

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 12.11.2017 og uttalelse fra Møre og 

Romsdal Revisjon IKS, datert 13.11.2017.   

 

Prosjektet har 2 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i 

kommunestyresak 136/08 den 11.12.2008 i forbindelse med behandling av økonomiplan 

2009-2012.   Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 054/11 den 16.06.2011 i 

forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 1.halvår 2011.  I det første vedtaket ble 

det bevilget kr 2 700 000.  I det siste vedtaket ble budsjettet økt med kr 50 000.  Rådmannen 

finner ikke at det er bevilget midler for overskridelsen i 2010 på kr 600 047, men viser til at 

regnskapet er godkjent i kommunestyret 19.05.2011, sak 32/11 med denne overskridelsen. 

Rådmannen hevder derfor at total ramme inkludert denne overskridelsen er på kr 3 350 000.  

Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 14 053,31.    

 

Kontrollutvalget bemerker at alle bevilgninger må gjennomføres som en bevilgningssak og 

ikke gjennom en sak der en godkjenner faktisk mer- eller mindreforbruk i regnskapet.  

 

Det fremgår ikke av prosjektrapporten hvordan prosjektet er finansiert, men i vedtaket står det 

at alle investeringer i anleggsmidler med fradrag for budsjetterte tilskudd og andre inntekter, 

foreslås finansiert med låneopptak. 

 

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2011.  Prosjektet hadde en kostnad på kr 3 335 946,69 

eks. mva.  Dette er innenfor bevilget ramme, ifølge rådmannen, på kr 3 350 000.  Vedtatte 

bevilgninger er på kr 2 750 000. 

 

Prosjektet omfattet legging av ny vannledning på strekningen Solbjøra-Klokset i Eidsvåg der 

en har erstattet gamle asbestledninger. 

 

Prosjektet er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.  Det mangler en 

begrunnelse og dokumentasjon på merfakturering fra kontraktspartner.  Dette utgjør knapt 

halvparten av prosjektets kostnad.  

Kontrollutvalget i Nesset kommune  

 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 991 60260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

Side 2 av 3 - 2 - - 2 - - 2 - Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, 
Nesset, Rauma, Sunndal, Vestnes 

 
 

 

Kontrollutvalget bemerker at dette må være beskrevet og dokumentert i fremtidige anbud og 

kontrakter. 

 

Prosjektet hadde oppstart med utlysning av anbudskonkurranse den 05.06.2009. 

Kontraktsmessig sluttfrist skulle være var 30.11.2009.  Sluttrapporten sin beskrivelse av 

fremdrift er mangelfull da faktisk sluttdato ikke er oppgitt.  En konstaterer at siste faktura fra 

kontraktspartner kom i desember 2010.  Detter er ett år etter at prosjektet skulle vært ferdig jf. 

kontraktsmessig sluttfrist. 

 

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap 

legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet 

sted, eller når ansvar og risiko er overført. 

 

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektregnskapet var ferdig til 

prosjektrapport legges fram.  Dette gir mindre rom for læring, forbedring eller tiltak. 

Det bør fremgå av prosjektrapportene når prosjektet er ferdig og frist for når kontraktspart 

skulle vært ferdig med prosjektet. 

 

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer 

for avleggelse av prosjektregnskap og prosjektrapport.  Rådmannen har på denne bakgrunn 

endret på prosedyrene fra 19.04.2017.  Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene 

og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket.  Rådmannen mener derfor det ikke 

skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i 

kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 . 

 

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600198 – VA erstatte asbestledninger 

Solbjøra-Klokset stemmer med kommunens regnskap for prosjektet. 

 

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. 

Det mangler en begrunnelse og dokumentasjon på merfakturering fra kontraktspartner. 

Dette må være beskrevet og dokumentert i fremtidige anbud og kontrakter. 

 

Revisor anmerker at det i sluttrapporten sin beskrivelse av fremdrift og det mangler sluttdato 

for prosjektet. 

 

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 

revisjonen, datert 13.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 

600198 – VA erstatte asbestledninger Solbjøra-Klokset. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

  

 
 Kontrollutvalget i Nesset, 

28.11.2017 

 

  

 

 

 Ivar Henning Trælvik(s)  

 leder  
 

Kopi: 

Formannskapet 

Rådmann 

Økonomisjef 
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1.       INNLEDNING 

 

Formål 

Dette gjelder legging av ny vannledning på strekningen Solbjøra – Klokset i Eidsvåg.  Arbeidet 
omfatter hovedgrøft med vannledning, samt nye vannkummer. 
 

Vedtak 

Kommunestyre vedtok ved behandling av økonomiplan for 2009 – 2012 og årsbudsjett 2009, i møte 
den 11.12.2008, sak 136/08, å avsette kr 2 700 000 i budsjettet for 2009 for VA-erstatte 
asbestledninger. Teksten i økonomiplan for 2009 – 2012 K 136/08 var slik (dok. 2008/1039-54): 
 Diverse prosjekt innen teknisk i 2009: 
 
 VA – erstatte aspestledninger  kr 2.700.000 
  
Alle investeringene i anleggsmidler med fradrag for budsjetterte tilskudd og andre inntekter, foreslås finansiert 
ved eksterne låneopptak.   
 
I forbindelse med Budsjettkorrigeringer 2011 K 054/11 (dok 2010/519-138) fikk prosjektet økt 
bevilgning med kr. 50000 til kr.3350000. 
 
Saker vedr. bevilgning: 

År Følgende vedtak er gjort om bevilgning: Dato Beløp saksmappe 

2009 K 136/08 Økonomiplan 2009-2012 11.12.2008 2 700 000 2008/1039 

2010 K 036/10 - Årsregnskap 2009, pkt. 5 09.12.2010 1 169 986 2009/292 

2011 "K 054/11 regulering investeringsbudsjett 
2011 

16.06.2011
  
 

50 000 2010/519 

 

2.       OFFENTLIG ANSKAFFELSE 

 
Tilbudskonkurranse for prosjektet ble lyst ut på Doffin den 15.06.2009.  
 
Tilbudsfrist var den 02.07.2009, kl. 12.00. Tilbudsåpning ble utført 02.07.2009, kl. 13.00. 
 
Det kom inn seks tilbud; 

Tilbyder / Entreprenør Tilbudspris 
inkl.mva 

Kontrollert og 
korrigert tilbudspris 

Svensli & Sønner AS, Eidsvåg 2.848.484,40 2.848.484,40 

Alf Engen AS, Sunndalsøra 3.414.337,00 3.500.587,50 

Ove Gjendem AS, Molde 4.202.187,50 4.145.937,50 

Romsdal Anlegg AS, Molde 3.758.168,00 3.759.667,50 

SAM Entreprenør AS; Elnesvågen 2.637.427,50 2.637.427,50 

LA Nordhaug AS; Kortgarden 2.879.375,00 2.921.875,00 

 
 
I henhold til tilbudsreglene skal «tildeling av kontrakt skje på grunnlag av laveste pris».  
Kontraktarbeidet ble derfor tildelt SAM Entreprenør AS, 6440 Elnesvågen 
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3.       GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 

Det ble holdt oppstartsmøte for prosjektet  mellom entreprenør og byggherre (kommunen) 
26.08.2009. I tillegg til dette har det blitt holdt 2 byggemøter, 02.02.2010 og 09.04.2010 
 
 
Prosjektet hadde følgende milepæler: 

Utlysning tilbudskonkurranse   05.06.2009 
Tilbudsfrist      10.06.2009 
Oppstartsmøte med entreprenør   26.08.2009 
Sluttfrist  ihht kontrakt    30.11.2009 
 
 

4.       MENGDER 

Ca. 1410m hovedgrøft med vannledning 
12 stk. vannkummer 
 

5.       ØKONOMI 

 

Budsjett/regnskap pr år 2009 2010 2011 

Budsjett inkl. budsjettkorrigering 2 700 000 1 169 986 50 000 

Regnskap 1 530 014 1 770 033 35 900 

ubrukt bevilgn. + /overskridelse - 1 169 986 -600 047 14 100 

 
Vi finner ikke at det er bevilga midler for overskridelsen i budsjettåret 2010, men kommunens 
årsregnskap for 2010 ble godkjent i kommunestyrets møte den 19.5.2011, sak 32/11. 
Etter at regnskap 2009 og 2010 var godkjent, med bruk av tilsammen kr 3 300 047, ble det bevilga 
ytterligere kr 50 000 i 2011 i sak 54/2011 i kommunestyrets møte 16.6.2011, og en oppdatert 
totalramme på kr 3 350 000. 
 
 
Byggeregnskap: 
 

1 Felleskostnader -

2 Bygning -

3 VVS -

4 Elkraft -

5 Tele og automatisering -

6 Andre innstallasjoner -                        

7 Utendørs 3 150 952,60      

8 Generelle kostnader (prosjektering/ adm.) 184 994,09         

9 Spesielle kostnader (mva) -

Prosjektkostnad 3 335 946,69      

 

6.       TEGNINGER OG BILDER 

NB!! Tegninger bakenfor er ikke i målestokk. 
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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 18/18 01.03.2018 

Nesset kommunestyre  22.03.2018 
 
 
 
 

600237 Kjøp av brannstasjon i 2011 - sluttrapport 
 

Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets uttalelse til prosjektrapport 600237 kjøp av brannstasjon 2011 
2 Revisors uttale til prosjekt 600237. 
3 Prosjekt 600237 - sluttrapport 26.9.2017 

 

Rådmannens innstilling 
 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 26.9.2017 for prosjekt 600237 Kjøp av 
brannstasjon i 2011, slik den foreligger. 

 

 

Saksopplysninger 
 

Sluttrapporten viser at prosjektet hadde en totalramme på kr 6 500 000 i 2011. Regnskapet viser at 
det ble brukt kr 6 496 048. Prosjektet er fullfinansiert. 

 

Det vises til revisjonsrapport av 28.9.2017, samt behandling i kontrollutvalget 28.11.2017.  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

 

Kontrollutvalget påpekte at det ikke gikk fram av rapporten når brannstasjonen ble tatt i bruk:  

Nesset kommune hadde leid samme brannstasjon av Smed brannstasjon as i flere år og 
drifta fortsatte uten opphold etter at Nesset kommune kjøpte brannstasjonen. 

 

Vurdering 
 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2017/454-9 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



Rådmannen tar kritikken om manglende framlegging av investeringsprosjekter til etterretning. 
Rådmannen har endra prosedyren per 19.4.2017 og mener at endringen er en innskjerping som 
skal føre til bedre etterlevelse av rutinene.     

Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
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 
 2017-395/STA 1543-212&13 Molde, 04.12.2017 

 

 

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL PROSJEKTRAPPORT 600237 – KJØP 

AV BRANNSTASJON 2011 

 

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 33/17 behandlet prosjektrapport 600237 kjøp 

av brannstasjon 2011 med en kostnad på kr 6 486 770,15 inkl. mva. 
 

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 26.09.2017 og uttalelse fra Møre og 

Romsdal Revisjon IKS, datert 28.09.2017.  I tillegg har revisjon og administrasjon supplert 

utvalget med skriftlig informasjon om prosjektet. 

 

Prosjektet har to vedtak knyttet til seg. Det ene vedtaket er gjort i kommunestyresak 116/10 

den 9.12.2010 og det andre vedtaket er gjort i kommunestyresak 123/10 den 9.12.2010.  

Kontrollutvalget tolker vedtaket i sak 123/10(budsjettsaken 2011) som det sist vedtatte og 

gyldige vedtaket.  Prosjektet har der en vedtatt bevilgning på kr 6 500 000.  

Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et mindreforbruk på kr 13 229,85.  

 

Kontrollutvalget registrerer at det opereres med en høyere takst i sak 123/10 (6,3 mill. kr) enn 

i sak 116/10 (6 mill.kr).  Eiendommen er kjøpt til en sum som ligger under taksten i sak 

123/10 og kjøpesummen identisk med takst i sak 116/10. 

 

I sak 123/10 er det vedtatt at det i bevilget beløp ligger kjøpesum, dokumentavgift og andre 

kostnader som påløper i forbindelse med kjøpet.  Kontrollutvalget tolker 

kommunestyrevedtaket slik at det i begrepet «andre kostnader som påløper i forbindelse med 

kjøpet» ligger kostnader til å få bygget i en slik stand at det kan brukes.  Sluttrapporten viser 

at bygget totalt kostet kr 6 496 048 etter at det er brukt kr 339 000 for å få bygget i en slik 

stand at det kan brukes. 

 

Prosjektet er finansiert med låneopptak, salg anleggsmidler og overføring fra driftsregnskapet. 

 

Bygget ble overdratt til kommunen 20.7.2011.  Det er ikke redegjort for når bygget ble tatt i 

bruk.  Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og 

regnskap legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har 

funnet sted, eller når ansvar og risiko er overført. 

 

 

 

Kontrollutvalget i Nesset kommune  

 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 991 60260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

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

 
 

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektet var ferdig til regnskapet 

legges fram. 

 

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer 

for avleggelse av prosjektregnskap og prosjektrapport.  Rådmannen har på denne bakgrunn 

endret på prosedyrene fra 19.04.2017.  Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene 

og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket.  Rådmannen mener derfor det ikke 

skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i 

kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 . 

 

Revisor har konkludert med at prosjektregnskapet for 600237 kjøp av brannstasjon 2011  

stemmer med kommunens regnskap for prosjektet. 

 

Revisor har funnet at det er det i sak 116/10 er gjort en vurdering i forhold til Lov om 

offentlige anskaffelser. 

 

Revisor mener at prosjektet er i samsvar med vedtak og budsjett med unntak av kr 339 000 

som er ført som renovering uten budsjettvedtak. 

 

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 

revisjonen, datert 28.09.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 

600237 kjøp av brannstasjon 2011. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

  

 

 
 Kontrollutvalget i Nesset, 

28.11.2017 

 

  

 

 

 

 Ivar Henning Trælvik(s)  

 leder  
 

Kopi: 

Formannskapet 

Rådmann 

Økonomisjef 
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1.    INNLEDNING 

 

Formål 

 
Nesset kommune hadde leid Smed brannstasjon i flere år. Leiekontrakten var inngått for 15 år med 
oppstart 1.9.1996. Leietida ville utløpe i august 2011. 
 
Det var fortsatt behov for brannstasjon i Eidsvåg. Det ble lagt fram sak til kommunestyret 9.12.2010, 
sak 116/10, hvor det ble skissert følgende alternativer: 
 
Det er 3 alternativer vedrørende brannstasjon. Disse er: 

1. Fortsatt leie av Smed brannstasjon 
2. Nesset kommune inngår avtale med utleier om kjøp av Smed brannstasjon 
3. Nesset kommune bygger ny brannstasjon og utelager for teknisk drift. 
 

Vedtak 

 
Kommunestyret gjorde følgende vedtak i møte den 9.12.2010, sak 116/10: 
 

Nesset kommune kjøper Gnr 29 Bnr 278 (Smed Brannstasjon) for en pris på inntil kr 6,0 mill, jfr. 
takst. Eiendommen er i dag et AS, men dette selskapet opphører når kommunen kjøper 
eiendommen. 
 
Det blir fortsatt Nesset brannvesen som skal ha tilhold i lokalene. 
 
Kjøpet finansieres med et beløp på inntil kr 6,2 mill (inkl dokumentavgift og salgsomkostninger) 
gjennom låneopptak. Lånet nedbetales i henhold til anleggsmiddelets levetid, jf. 
Regnskapsforskriftens § 8. 
 
Overdragelse 1.7.2011. 

 
 
 

2.    GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 

Den 9.12.2010, sak 123/10 ble budsjett 2011 (økonomiplan 2011 – 2014) framlagt til kommunestyrets 
behandling. Det ble bevilget kr 6 500 000 til kjøp av eksisterende brannstasjon. Teksten i framlagt 
økonomiplan (side 62) var som følge: 
 

Brann - ny brannstasjon: 

Nesset kommune leier i dag lokale til brannstasjonen og har store årlige utgifter til husleie. I 2011 
er det avsatt midler til kjøp/evt. nybygg av lokaler til brannstasjonen. Egen sak fremmes for 
formannskap og kommunestyre. 6,3 mill kroner i hht takst, samt dokumentavgift og andre 
kostnader som påløper i forbindelse med kjøpet. Til sammen 6,5 mill kroner. 
 

 
Skjøtet for overdragelse av eiendommen GID 29/278 (Smed brannstasjon) til Nesset kommune ble 
tinglyst 20.7.2011, dagboknr. 573103. Kjøpesum kr 6 000 000. 
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3.    ØKONOMI 

 
Budsjetterte midler: kr 6 500 000. Kostanden er bokført i kommunens regnskap på prosjektnr. 600237 
i 2011. 
 
Regnskap: 

Kjøpesum    kr 6 000 000 
Dokumentavgift og tinglysing  kr    151 548 
Oppmåling    kr        5 500 
Renovering    kr    271 200 
Merverdiavgift    kr      67 800 
Totalt     kr 6 496 048 
 
Bruk av midler ble holdt innafor bevilga ramme. 
 
Prosjektet ble finansiert av kommunens frie midler i 2011 (lån, salg anleggsmidler, ovf. fra drift). 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 19/18 01.03.2018 

Nesset kommunestyre  22.03.2018 
 
 
 
 

600171 NOS, påbygg kjøkken - sluttrapport 
 

Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets uttalelse til prosjektrapport 600171 NOS, påbygg kjøkken 
2 Revisors uttale prosjekt 600171 NOS- Påbygg kjøkken 
3 Prosjekt 600171 - NOS Kjøkken - sluttrapport 

 

Rådmannens innstilling 
 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 8.8.2017 for prosjekt 600171 NOS kjøkken – 
ombygging og påbygg, slik den foreligger. 

 

 

Saksopplysninger 
 

Sluttrapport datert 8.8.2017 viser at prosjektet hadde en totalramme på kr 8 035 000. Regnskapet 
viser at det ble brukt kr 8 087 723 i tidsrommet 2008-2013, men prosjektet var ferdig allerede i 
2011. Opprydding i forbindelse med tapt kreditnota skjedde i 2013. Prosjektet er fullfinansiert. 

 

Det vises til revisjonsrapporten av 13.11.2017, samt behandling i kontrollutvalget 28.11.2017.  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

 

Vurdering 
 

Rådmannen tar kritikken om manglende framlegging av investeringsprosjekter til etterretning. 
Rådmannen har endra prosedyren per 19.4.2017 og mener at endringen er en innskjerping som 
skal føre til bedre etterlevelse av rutinene.     

 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2017/1025-7 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



Økonomiske konsekvenser 
 

Betydning for folkehelse 



 
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 
 2017-402/STA 1543-212&13 Molde, 04.12.2017 

 

 

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL PROSJEKTRAPPORT 600171 – NOS, 

PÅBYGG KJØKKEN 

 

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 40/17 behandlet prosjektrapport 600171 – 

NOS, påbygg kjøkken med en kostnad på kr 8 087 722,62 inkl. mva. 
 

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 08.08.2017 og uttalelse fra Møre og 

Romsdal Revisjon IKS, datert 20.11.2017.   

 

Prosjektet har 8 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i 

kommunestyresak 138/07 den 13.12.2007 i forbindelse med behandling av økonomiplan 

2008-2011.   Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 087/12 den 21.06.2012 i 

forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 1.halvår 2012.  Totalt bevilget ramme 

for prosjektet var på kr 8 035 000.  Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et merforbruk 

på kr 52 723.    

 

Det fremgår av prosjektrapporten hvordan prosjektet er finansiert, der finansieringen kommer 

fra lån, momskompensasjon og salg av anleggsmidler mv. 

 

Prosjektregnskapet er avsluttet 31.12.2013.  Prosjektet hadde en kostnad på kr 8 087 722,62 

inkl. mva.  Det ble vedtatt en nedjustering av budsjettet i kommunestyret i sak 87/12 den 

21.06.2012 på kr 215 000.  

 

Det mangler kontraktssum for 2 av leverandørene sin del av prosjektkostnadene.  Derfor kan 

en ikke kommentere sluttkostnad mot kontrakt.  

 

Kontrollutvalget anbefaler at det for fremtidige prosjekt av lignende art blir utarbeidet 

kontraktssum av totalentreprisen for alle kontrakter.  Det er på denne bakgrunn ikke mulig å 

kommentere en sluttkostnad mot kontrakt. 

 

Formålet med prosjektet var å tilrettelegge institusjonskjøkkenet ved Nesset omsorgssenter 

(NOS) for å ivareta krav som er angitt i lover og forskrifter vedrørende matproduksjon, 

mattrygghet, produksjon og omsetning av næringsmidler, næringsmiddelhygiene, samt å 

tilpasse kjøkkenet til produksjonsomfanget.  Kjøkkenet var opprinnelig bygd for å lage mat til 

30 sykehjemsbeboere, men leverte i 2007 mat til 67 institusjonsbeboere samt ca. 30 

hjemmeboende.  Mattilsynet var på befaring i 2007 og ga bare midlertidig godkjennelse i 

påvente av utbygging og oppussing.  Arbeidstilsynet bebudet tilsyn våren 2008.   

Kontrollutvalget i Nesset kommune  

 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 991 60260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

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

 
 

I behandling av økonomiplanen 2010-2013 kommenteres det at kjøkkenet i flere år har vært 

drevet på dispensasjon fra Mattilsynet.  På grunn av prosjekteringsfasen vil en ikke få 

hovedinvesteringen før i 2009. 

 

Prosjektet er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser, med unntak av 5 

leveranser.  

 

Prosjektet ble lyst ut på Doffin den 19.05.2009 med tilbudsfrist 17.06.2009.  Det er angitt 

hvem som ble valgt av de ulike leverandørene uten dato for kontraktsinngåelse er opplyst. Det 

er opplyst at ferdigmelding ble levert 23.11.2010 og ferdigattest fra kommunen ble utstedt 

den 21.12.2010.  Sluttrapporten mangler faktisk sluttdato for prosjektet.  

 

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap 

legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet 

sted, eller når ansvar og risiko er overført. 

 

Kontrollutvalget vil bemerke at det har gått lang tid fra prosjektregnskapet var ferdig til 

prosjektrapport legges fram.  Dette gir mindre rom for læring, forbedring eller tiltak. 

Det bør fremgå av prosjektrapportene når prosjektet er ferdig og frist for når kontraktspart 

skulle vært ferdig med prosjektet. 

 

Rådmannen erkjenner i brev til kontrollutvalget 21.04.2017 svikt i etterlevelse av prosedyrer 

for avleggelse av prosjektregnskap og prosjektrapport.  Rådmannen har på denne bakgrunn 

endret på prosedyrene fra 19.04.2017.  Rådmannen mener dette er en innskjerping av rutinene 

og at det skal medføre en bedre etterlevelse av regelverket.  Rådmannen mener derfor det ikke 

skal være nødvendig med endringer i investeringsreglementet som ble revidert i 

kommunestyret 02.10.2014, sak 74/14 . 

 

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser, 

med unntak av 5 leveranser.   

 

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 

revisjonen, datert 20.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 

600171 – NOS, påbygg kjøkken. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

  

 

 
 Kontrollutvalget i Nesset, 

28.11.2017 

 

  

 

 

 

 Ivar Henning Trælvik(s)  

 leder  
 

Kopi: 

Formannskapet 

Rådmann 

Økonomisjef 
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1.       INNLEDNING 
 

Formål 
Å tilrettelegge institusjonskjøkkenet ved Nesset omsorgssenter (NOS) for å ivareta krav som er angitt i 
gjeldende lover og forskrifter vedrørende matproduksjon, mattrygghet, produksjon og omsetning av 
næringsmidler, og næringsmiddelhygiene, samt tilpasse kjøkkenet til produksjonsomfanget. 
 

Vedtak 
Kommunestyre vedtok ved behandling av økonomiplan for 2008 – 2011 og årsbudsjett 2008, i møte den 
13.12.2007, å avsette kr 4 000 000 til ombygging av kjøkkenet ved Nesset omsorgssenter, med henholsvis kr 
1 500 000 i årsbudsjettet for 2008 og kr 2 500 000 i årsbudsjettet for 2009.  Teksten i økonomiplan for 2008 – 
2011 og årsbudsjett 2008 var slik: 
 

Det er behov for å bygge ut kjøkkenet på NOS. Mattilsynet har vært på befaring, og bare gitt 
midlertidig godkjennelse av slik kjøkkenet fremstår i dag i påvente av utbygging og oppussing. 
Kjøkkenet var opprinnelig bygd for å lage mat til 30 sjukeheimsbeboere. I dag lages det mat til 67 
institusjonsbeboere, middag til 25 personer ute på bygda, samt middag til 9-10 beboere ved Eresfjord 
trygdeheim. Det er stort behov for å gjøre noe med ventilasjon/ temperatur. Det vil til våren bli fulgt 
av arbeidstilsynet. På grunn av prosjekteringsfasen vil man ikke få hovedinvesteringen før i 2009. 
Totalkostnad kr 4 million, fordelt på kr 1,5 million i 2008 og kr 2,5 million i 2009. 

 
 
Kommunestyre vedtok ved behandling av økonomiplan for 2010 – 2013 og årsbudsjett 2010, i møte den 
10.12.2009, å avsette ytterligere kr 4 450 000 til ombyggingen av kjøkkenet ved Nesset omsorgssenter. Fra 
tidligere var det avsatt kr 4 000 000 med henholdsvis kr 1 500 000 i årsbudsjettet for 2008 og kr 2 500 000 i 
årsbudsjettet for 2009.  Teksten i økonomiplan for 2010 – 2013 og årsbudsjett 2010 var slik: 
 

Arbeidene med ombygging av kjøkkenet ved NOS er påbegynt. Kjøkkenet har i flere år drevet på 
dispensasjon fr Mattilsynet. Kjøkkenet var opprinnelig bygd for å lage mat til 30 sykehjemsbeboere, i 
dag lages det inntil 100 middager daglig. Kjøkkenet blir utvidet, i tillegg blir det nytt 
ventilasjonsanlegg, en god del nytt utstyr og arbeidsstasjoner med hev- og senkbare benker. 
Prosjektet skal være ferdig til 01.04.2010. Totalramme for prosjektet er 8,45 mill. Av dette ble 1,5 mill 
avsatt i 2008, 2,5 mill i 2009 og 4,45 mill i 2010. 

 
Saker vedr. bevilgning: 
 

År Følgende vedtak er gjort om bevilgning Dato vedtak Beløp Saksmappe 

2008 K 138/07 – Årsbudsjett/ økonomiplan 2008 – 
2011 13.12.2007 1 500 000 07/00416-47 

2009 Årsbudsjett/ økonomiplan 2009 – 2012 11.12.2008 2 500 000 2008/1039-54 

2010 Årsbudsjett/ økonomiplan 2010 – 2013, antatt 
totalramme økt til kr 8,45 mill. 10.12.2009 4 450 000 2009/639-37 

2010 K 36/10 – årsregnskap 2009 20.05.2010 1 924 639 2009/292-24 

2011 K 54/11 – Investeringsbudsjett 2011 regulering 16.06.2011 590 000 2010/519-138 

2011 K 91/11 - Budsjettkorrigering 2. halvår 2011, 
totalramme nedjustert til kr 8,25 mill. 20.10.2011 -200 000 2010/519-156 

2012 K 21/12 Investeringsbudsjett 2012 regulering 29.03.2012 215 000 2011/559-87 

2012 K 87/12 - Budsjettkorrigering 1. halvår 2012, 
totalramme nedjustert til kr 8,035 mill. 21.06.2012 -215 000 2011/559-100 

 
 

2.       OFFENTLIG ANSKAFFELSE 
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Det ble avholdt anbudskonkurranse vedrørende ombyggingen og tilbyggingen av kjøkkenet ved Nesset 
omsorgssenter. Konkurransen var delt inn i fire entrepriser; bygningsmessige arbeider, sanitæranlegg, 
luftbehandlingsanlegg, og elektriske anlegg. 
 
Anbudskonkurransen ble utført i henhold til lov om offentlig anskaffelser og tilhørende forskrift. Konkurransen 
ble kunngjort på Doffin den 19.05.2009, i Åndalsnes Avis, Driva og Romsdals Budstikkde den 22.05.2009. 
 
Tilbudsfrist var den 17.06.2009 kl. 12.00. Tilbudsåpning ble utført 22.06.2009. 
 
De tekniske anleggene ble vurdert av Techno Consult Møre AS (dok 2009/164-24) 
 
 
Bygningsmessig ombygging/ tilbygging 
 
Det kom inn ett tilbud; 

1. Nesset Bygg AS, tilbudssum inkl mva 3 554 273,- 
 
Nesset Bygg AS ble valgt (dok 2009/164-15). 
 
 
Sanitæranlegg ombygging/ tilbygging 
 
Det kom inn fire tilbud; 

1. Erling Lange AS, tilbudssum inkl mva 844 812,- 
2. Din Rørleggermester AS, tilbudssum inkl mva 727 211,- 
3. Gjemnes Rør AS, tilbudssum inkl mva 715 741,- 
4. Hjelset Rørleggerservice AS, tilbudssum inkl mva 656 149,- 

 
Hjelset Rørleggerservice AS ble valgt (2009/164-26). 
 
 
Luftbehandlingsanlegg ombygging/ tilbygging 
 
 
Det kom inn fire tilbud; 

1. A. Vikhagen AS, tilbudssum inkl mva 743 274,- 
2. Ugelvik Nesset AS, tilbudssum inkl mva 958 944,- 
3. URD Klima Oppdal AS, tilbudssum inkl mva 593 438,- 
4. Nordvest Miljø AS, tilbudssum inkl mva 621 054,- 

 
URD Klima Oppdal AS ble valgt (2009/164-27). 
 
 
Elektriske anlegg ombygging/ tilbygging 
 
Det kom inn to tilbud; 

1. Angvik Elektro AS, tilbudssum inkl mva 799 503,- 
2. Bratseth & Gikling Installasjon AS, tilbudssum inkl mva 730 733,- 

 
Bratseth & Gikling Installasjon AS ble valgt (2009/164-28). 
 

3.       GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
Arkitektkontoret BBW AS ble engasjert til å planlegge utvidelsen/ ombyggingen av institusjonskjøkkenet ved 
Nesset omsorgssenter. 
 
Plantegningen for utvidelsen/ ombyggingen av kjøkkenet ved Nesset omsorgssenter ble godkjent i 
Arbeidsmiljøutvalget den 17.02.2009. 
 
Ved oppstart av prosjektet ble institusjonskjøkkenet og dets produksjon midlertidig flyttet til Eresfjord 
Trygdeheim. 
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Kjøkkenet ved Nesset omsorgssenter ble utvidet med omlag 55 kvadratmeter, samt at omlag 200 kvadratmeter 
ble ombygget. 
 
Det ble levert ferdigmelding for ombyggingen/ utbyggingen av institusjonskjøkkenet ved Nesset omsorgssenter 
den 23.11.2010. Ferdigattest for  prosjektet ble utstedt den 21.12.2010. 
 
 

4.       ØKONOMI 
 
Budsjett og regnskap per år i 
prosjektet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Budsjett inkl. 
budsjettkorrigering 1 500 000 2 500 000 6 374 639 390 000 0 0 

Regnskap 365 795 1 709 566 5 785 120 174 757 0 52 485,50 
Ubrukt bevilgning + 
/overskridelse - 1 134 205 790 434 589 520 215 243 0 -52 485,50 

 
 
 
Byggeregnskap: 
 

 

1 Felleskostnader 62 000
2 Bygning 3 118 582
3 VVS 1 295 280
4 Elkraft 637 122
5 Tele og automatisering 62 736
6 Andre innstallasjoner 117 156
7 Utendørs -
8 Generelle kostnader (prosjektering/ adm.) 1 161 363
9 Spesielle kostnader (mva/ inventar) 1 633 483

Prosjektkostnad 8 087 723

 
I K-sak 87/12 ble totalramme nedjustert til kr 8 035 000. Det ble i 2013 ført et tap på kr 68 649,- i forbindelse 
med at en av kontraktspartene gikk konkurs, noe som gjorde at prosjektet i 2013 oversteg vedtatt totalramme 
med kr 52 485,50,-. Tapet gikk på manglende oppgjør i forbindelse med en kreditnota fra konkursrammet 
leverandør. 
 
Prosjektet er finansiert med kommunens frie midler (lån, momskomp., salg anleggsmidler, mv). 
 
 

5.       TEGNINGER 
Tegning er ikke i målestokk. 
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Planskisse av kjøkken. 
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Endelig plantegning av kjøkken. 



 
 

 
 

 
 

Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Nesset formannskap 20/18 01.03.2018 

Nesset kommunestyre  22.03.2018 
 
 
 
 

600299 Eidsvåg kunstgressbane, nytt dekke - sluttrapport 
 

Vedlegg 
1 Kontrollutvalgets uttalelse til prosjektrapport 600299 Eidsvåg kunstgressbane, nytt dekke 
2 Revisors uttale prosjekt 600299 
3 600299 - Eidsvåg Kunstgressbane, nytt dekke - Sluttrapport 

 

Rådmannens innstilling 
 

Nesset kommunestyre godkjenner sluttrapport av 14.6.2017 for prosjekt 600299 Eidsvåg 
kunstgressbane - nytt dekke, slik den foreligger. 

 

 

Saksopplysninger 
 

Sluttrapport datert 14.6.2017 viser at prosjektet hadde en totalramme på kr 3 500 000. Regnskapet 
viser at det ble brukt kr 3 472 832 i tidsrommet 2015-2017. Prosjektet er fullfinansiert.  

 

Det vises til revisjonsrapporten av 13.11.2017, samt behandling i kontrollutvalget 28.11.2017.  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

 

Vurdering 
 

Dette er et prosjekt som ble ferdig i 2017 og allerede lagt fram for kontrollutvalget. Dette viser at 
de nye rutinene etterleves. 

 

Økonomiske konsekvenser 
 

Arkiv: : 

Arkivsaksnr: 2016/647-44 

Saksbehandler: Solfrid Svensli  



Betydning for folkehelse 



 
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 
 2017-401/STA 1543-212&13 Molde, 04.12.2017 

 

 

 

 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL PROSJEKTRAPPORT 600299 – 

EIDSVÅG KUNSTGRESSBANE, NYTT DEKKE 

 

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 i sak PS 39/17 behandlet prosjektrapport 600299 – 

Eidsvåg kunstgressbane, nytt dekke med en kostnad på kr 3 472 832 inkl. mva. 
 

Grunnlaget for behandlingen har vært sluttrapport datert 14.06.2017 og uttalelse fra Møre og 

Romsdal Revisjon IKS, datert 13.11.2017.   

 

Prosjektet har 3 bevilgningsvedtak knyttet til seg. Det første vedtaket er gjort i 

kommunestyresak 114/14 den 11.12.2014 i forbindelse med behandling av økonomiplan 

2015-2018.   Det siste vedtaket er gjort i kommunestyresak 045/17 den 20.06.2017 i 

forbindelse med behandling av budsjettkorrigeringer 1.halvår 2017.  Totalt bevilget ramme 

for prosjektet var på kr 3 648 000.  Prosjektregnskapet viser på den bakgrunn et 

mindreforbruk på kr 175 177.    

  

Det fremgår av prosjektrapporten hvordan prosjektet er finansiert, der finansieringen kommer 

fra lån, momskompensasjon og salg av anleggsmidler mv. 

 

Prosjektregnskapet er avsluttet 28.08.2017.  Prosjektet hadde en kostnad på kr 3 472 832 inkl. 

mva.  Det ble vedtatt en tilleggsbevilgning i kommunestyret i sak 45/17 den 20.06.2017 på kr 

148 000.   

 

Formålet med prosjektet var å gi bedre spilleforhold for breddefotballen i Nesset kommune, 

samt fjerne setningsskade i grunnen ved den nordlige banedelen etter skadd kulvert. 

 

Prosjektet er gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser.  

 

Prosjektet ble lyst ut på Doffin den 22.06.2015 med tilbudsfrist 10.08.2015. Kontrakt med 

leverandør ble inngått 18.09.2015 med oppstart den 21.09.2015 og med ferdigstillelse innen 

15.11.2015.  Kontrakten ble annulert da leverandør ikke oppfylte sine forpliktelser.  Ny 

anbudskonkurranse ble lyst ut på Doffin 26.05.2016 med tilbudsfrist 16.07.2016.  Kontrakt 

med ny leverandør ble inngått 04.08.2016 med oppstart den 15.08.2016 og med ferdigstillelse 

innen den 16.09.2016.  Kommunen overtok anlegget med kontraktsmessig arbeid den 

31.10.2016 og ferdigstilling etter tilleggsarbeider den 31.12.2016.  Anlegget ble godkjent 

04.05.2017, prosjektrapport utarbeidet 14.06.2017 og prosjektregnskap avsluttet 28.08.2017.   

 

Kontrollutvalget i Nesset kommune  

 

 Sekretariatet: 
 Telefon:  71 11 14 52 - direkte 
 Telefon: 71 11 10 00 - sentralbord 
 Telefaks: 71 11 10 28 
 Mobil: 991 60260 
 E-post: sveinung.talberg@molde.kommune.no 
    



 
Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal 
Møre og Romsdal 

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

 
 

Ifølge reglement for investeringer i Nesset kommune pkt. 12 c, skal rapport og regnskap 

legges fram for kommunestyret senest 14 måneder etter at overtakelsesforretning har funnet 

sted, eller når ansvar og risiko er overført. 

 

Kontrollutvalget konstaterer at prosjektrapport er avlevert innenfor tidsfristene. 

 

Revisor har funnet at konkurranse er gjennomført i tråd med Lov om offentlige anskaffelser.   

 

Ut over dette, og det som fremgår av saksframlegget til kontrollutvalget og uttalelsen fra 

revisjonen, datert 13.11.2017, har ikke kontrollutvalget merknader til prosjektrapporten for 

600299 – Eidsvåg kunstgressbane, nytt dekke. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne prosjektrapporten slik den er avlagt. 

  

 

 
 Kontrollutvalget i Nesset, 

28.11.2017 

 

  

 

 

 

 Ivar Henning Trælvik(s)  

 leder  
 

Kopi: 

Formannskapet 

Rådmann 

Økonomisjef 
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1.       INNLEDNING 
 

Formål 
Å gi bedre spilleforhold for breddefotballen i Nesset kommune, samt fjerne setningsskade i grunnen ved den 
nordlige banedelen etter skadd kulvert. 
 
 

Vedtak 
Kommunestyret vedtok ved behandling av økonomiplan 2015 – 2018 og årsbudsjett 2015, i møte den 
11.12.2014, sak 111/14, å avsette kr 3 500 000 i budsjettet for 2015 for skifte av kunstgressdekke ved Eidsvåg 
Kunstgressbane. Teksten i økonomiplan 2015 – 2018 og årsbudsjett 2015 var slik (dok. 2014/502-67): 
 

Kunstgrasbanen ble ferdig i 2005 på den gamle grusbanen ved skolene på Holtan. Levetida for en 
kunstgrasbane er satt til 8 – 12 år. Dekket bør skiftes og er prioritert på handlingsplana for 2015. 
Kostnaden er beregnet til kr 3 500 000. Tiltaket kan delfinansieres med spillemidler inntil kr 1 mill. 

 
I 2015 ble det etter anbudsrunde skrevet kontrakt med Polytan GmBH om utførelsen av arbeidet. Dessverre ble 
oppstarten utsatt opptil flere ganger fra entreprenørens side. Til sist måtte prosjektet utsettes til etter årsskiftet 
2015/ 2016. Budsjettet ble derfor i sin helhet bevilget på nytt i 2016. Kommunestyre vedtok ved behandling av 
økonomiplan for 2016 – 2019 og årsbudsjett 2016, i møte den 17.12.2015, sak 156/15, å avsette kr 3 500 000 i 
budsjettet for 2016 for skifte av kunstgressdekke ved Eidsvåg Kunstgressbane. Teksten i økonomiplan for 2016 
– 2019 og årsbudsjett 2016 var slik (dok. 2015/1077-61): 
 

Kunstgrasbanen ble ferdig i 2005 på den gamle grusbanen ved skolene på Holtan. Levetida for en 
kunstgrasbane er satt til 8 – 12 år. Dekket bør skiftes og er prioritert på handlingsplana for 2015. 
Kostnaden er beregnet til kr 3 500 000. Tiltaket kan delfinansieres med spillemidler inntil kr 1 mill. 
og det er søkt om spillemidler i 2015. Søknaden er godkjent og skal fornyast i 2016. Det er 
gjennomført anbudsutlysing i 2015 og gjort avtaler med entreprenør. Arbeidet var planlagt påbegynt 
uke 41 i 2015. Arbeidet ble forsinket med vel en måned fra entreprenørens side og det var da ikke 
forsvarlig å sette i gang mot vinteren. Her er det snakk om liming og gummimateriale. Arbeidet blir 
utsatt til neste år.  
Totalramme kr 3 500 000 og bevilgning gis i 2016. 

 
 
Saker vedr. bevilgning: 
 

År Følgende vedtak er gjort om bevilgning Dato vedtak Beløp Saksmappe 

2015 K 111/14 – Årsbudsjett/ økonomiplan 2015 – 
2018 11.12.2014 3 500 000 2014/502-67 

2016 K 156/15 – Årsbudsjett/ økonomiplan 2016 – 
2019 17.12.2015 3 500 000 2015/1077-61 

2017 K 45/17 – Budsjettkorrigering juni 2017 20.06.2017 148 000 2016/458-108 
 
 
 

2.       OFFENTLIG ANSKAFFELSE 
 
Tilbudskonkurranse for prosjektet ble lyst ut på Doffin den 22.06.2015. Det ble avholdt tilbudsbefaring den 
25.06.2015. 
 
Tilbudsfrist var den 10.08.2015, kl. 14.00. Tilbudsåpning ble utført 11.08.2015, kl. 12.00. 
 
Det kom inn tre tilbud; 

1. Veidekke Industri AS, tilbudssum 2 223 555,-, ferdigstillelse 16.10.2015 
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2. Polytan GmBH, tilbudssum 1 942 000,-, ferdigstillelse 10.09.2015 
3. Sportsurface AS, tilbudssum 2 092 100,-, ferdigstillelse ikke oppgitt 

 
Polytan GmBH ble valg som entreprenør med følgende begrunnelse (dok. 2015/1002-8); 
Alle anbudene er gjennomgått i henhold til konkurransegrunnlaget, og på bakgrunn av pris og innhold i 
leveransen har Nesset Kommune til hensikt å inngå kontrakt med Polytan. Beslutningen er fattet etter en 
helhetsvurdering av anbudene.  
Alle tilbyderne har levert i henhold til beskrivelse, og dermed falt valget på den tilbyderen som leverte det mest 
økonomisk fordelaktige anbudet. 
 
Det kom ikke klage på konkurransen og beslutningen. 
 
Kontrakt med Polytan ble signert 18.09.2015, med oppstart av den 21.09.2015, og ferdigstillelse innen den 
15.11.2015. Kontraktssum inkl. merverdiavgift kr. 1 942 000,-. (dok. 2015/1001-1) 
 
Dessverre ble oppstarten utsatt opptil flere ganger fra entreprenørens side. Til sist måtte prosjektet utsettes til 
etter årsskiftet 2015/ 2016. Etter en del forsøk på å få Polytan til å oppfylle sine kontraktsforpliktelser ble vi 
dessverre nødt til å innse at Polytan ikke kom til å fullføre, og kontrakten ble dermed brutt. 
 
Ny tilbudskonkurranse måtte derfor lyses ut på Doffin. Dette ble gjort den 26.05.2016. Det ble avholdt 
tilbudsbefaring den 07.06.2016. 
 
Tilbudsfristen var den 16.07.2016, kl. 14.00. Tilbudsåpning ble utført 18.07.2016, kl. 09.00. I den nye 
anbudsutlysningen ble det lagt til opsjon på støtdempende sjikt (pad) under kunstgresset. 
 
Det kom inn tre tilbud; 

1. Proturf AS, tilbudssum 2 958 017,50, ferdigstillelse 22.08.2016 
2. Saltex AS, tilbudssum 2 954 750,-, ferdigstillelse 31.08.2016 
3. Laiderz APS (tidl. Polytan GmBH), tilbudssum 3 777 175,-, ferdigstillelse 25.08.2016 

 
Saltex AS ble valgt som entreprenør med følgende begrunnelse (dok: 2016/647-8) 
I forhold til oppgitt kompetanse og erfaring, har alle tre tilbyderne høy kompetanse og lang erfaring, selv om 
noe av kompetanse/ erfaring kommer fra tidligere firma.  
Oppstart og fremdrift, samt kvalitet og garanti, er så å si lik hos alle tilbyderne og har derfor ikke gitt utslag i 
utvelgelsen av entreprenør.  
Tilbudsprisen, basert på totalpris inkludert opsjon på gummipad har dermed vært utslagsgivende. Nesset 
kommune har til hensikt å inngå kontrakt med Saltex AS. 
 
Det kom en klage på beslutningen fra Laiderz APS, denne ble behandlet av Nesset kommune, og LaiderZ APS 
frafalt klagen etter denne behandlingen. 
 
Kontrakt med Saltex AS ble signert 04.08.2016, med oppstart den 15.08.2016, og ferdigstillelse innen den 
16.09.2016. Kontraktssum inkl. merverdiavgift kr 2 954 750,-.  (dok. 2016/647-13) 
 
 

3.       GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 
Saltex AS utførte arbeidet ihht. kontrakt.  
 
Prosjektet hadde følgende milepæler: 
Utlysning tilbudskonkurranse 2016  26.05.2016 
Tilbudsfrist      15.07.2016 
Oppstartsmøte med entreprenør   05.08.2016 
Oppstart rivning eksisterende kunstgress  17.08.2016 
Ferdig lagt kunstgress    12.09.2016 
Overtakelse kontraktsarbeid   31.10.2016 
Ferdigstillelse tilleggsarbeider   31.12.2016 
Godkjent felttest     04.05.2017 
 
I tillegg til å få lagt nytt kunstgressdekke, ble det også anlagt en støtdempende pad under kunstgresset. Den 
støtdempende pad’en vil holde banen mykere å spille på lengre og vil redusere belastningsskader for spillerne.  
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Kunstgresset er av typen POLAR 4006 PRF10. 
 
Kulverten ble reparert med nytt inntak i 2015, noe som hindrer vannet fra den nordøstlige bekken i å renne 
utenfor røret og dermed skade grunnen i banen. Selve setningsskaden i grunnen på banen ble reparert i 
forbindelse med kunstgresskiftet i 2016.  
 
Det ble anlagt nytt ballfangernett i henhold til beskrivelsen på den sørlige del av langsiden mot vest, det ble 
også etterbestilt ballfangernett for hele langsiden mot øst, samt at Eidsvåg IL fotballgruppa benyttet tildelte 
midler til å få anlagt ballfangernett på den nordlige del av langsiden mot vest. 
 
Det ble montert nytt gjerde på nord-, vest- og sørsidene av banen. Gjerdet har porter mot sør, vest og nord, 
samt bilsperre/ kjøreport for vedlikeholdsutstyr mot nordøst. Grøftene på nord-, vest- og sørsidene av banen ble 
rensket og oppgradert. 
 
På nord-, vest- og sørsidene av banen ble det montert nye avfallsbeholdere. Disse er levert av typen Vestre city 
50L for oppheng. 
  
 

4.       ØKONOMI 
 
Budsjett og regnskap per år i prosjektet 2015 2016 2017 
Budsjett inkl. budsjettkorrigering 3 500 000 3 500 000 148 000 
Regnskap 42 547 3 282 547 147 738 
Ubrukt bevilgning + /overskridelse - 3 457 453 217 453 262 

 
 
 
Byggeregnskap: 
 

 

1 Felleskostnader 13 544
2 Bygning -
3 VVS -
4 Elkraft 38 829
5 Tele og automatisering -
6 Andre innstallasjoner -
7 Utendørs 2 673 973
8 Generelle kostnader (prosjektering/ adm.) 51 920
9 Spesielle kostnader (mva) 694 566

Prosjektkostnad 3 472 832

 
Bruk av midler ble innenfor bevilget ramme.  
 
Prosjektet er finansiert med kommunens frie midler (lån, momskomp., salg anleggsmidler, mv). 
Det er siden 2015 årlig søkt om spillemidler til dette prosjektet. Det er søkt om kr. 1 000 000. Søknadene har 
fått avslag på grunn av manglende midler. Søknaden er formelt i orden og kan derfor fornyes årlig. 
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